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EIP-ryhmä: Tärkeät luvut

Toiminta vuonna 2009

Allekirjoitetut sopimukset 3 031
Pääomasijoitukset (39 rahastoon)  733
Takaukset (22 takausta) 2 298

Tilanne 31.12.2009

Sopimusten kanta 17 697
Pääomasijoitukset  - hallinnoitavat varat (307 rahastoa) 4 103
Takaukset - positiot (168 takausta) 13 594

Kumulatiivinen kertymä allekirjoitetuista sopimuksista
Pääomasijoitukset (307 rahastoa) 5 136
Takaukset (168 takausta) 13 987

Omat varat 1 015
Taseen loppusumma 1 157
Tilivuoden tulos -7
Merkitty pääoma 2 940

siitä maksettavaksi määrätty osuus 588

Tilanne 31.12.2009

Lainakannat ja takaukset
Ulosmaksetut lainat 324 150
Ulosmaksettavat lainat  81 843
Rahoitus budjettivaroista 1 416
Ottolainaus 305 758

Omat varat 37 954
Taseen loppusumma 361 871
Tilivuoden tulos 1 877
Merkitty pääoma 232 393

siitä maksettavaksi määrätty osuus 11 620

Toiminta vuonna 2009 (milj. e)

Hyväksytyt lainahankkeet 103 898
Euroopan unioni 93 615
Kumppanuusmaat 10 283

Allekirjoitetut lainasopimukset 79 102
Euroopan unioni 70 505
Kumppanuusmaat 8 597

Ulosmaksetut lainat 54 022
Euroopan unioni 48 898
Kumppanuusmaat 5 123

Varainhankinta (ennen swap-sopimuksia) 79 386
Päävaluutat (Euro, GBP, USD) 70 205
Muut valuutat 9 182

Kriisin vaatimuksesta allekir-
joitettujen lainasopimusten 
ja ulosmaksettujen lainojen 
määrä kasvoi huomattavas-
ti, ja pankki tuki yli 500 uutta 
laajamittaista hanketta ja 
50 000 pientä ja keskisuurta 
yritystä

Yli 730 miljoonan euron sijoi-
tukset 39 uuteen pääomasi-
joitusrahastoon 2009
ja voimassa olevat sitoumuk-
set 4,1 miljardia euroa yli 300 
rahastossa, joilla elvytetään 
työllisyyttä ja pienyrityksiin 
tehtäviä investointeja
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teensä 79 miljardin euron edestä ja ulosmaksujakin suo-
ritettiin 54 miljoonaa euroa reaalitalouteen toisin sanoen 
rahaa kanavoitiin julkisten viranomaisten, elinkeinoelä-
män ja viime kädessä kansalaisten käyttöön elvyttämään 
oikeaa taloudellista toimintaa ja torjumaan finanssi- ja ta-
louskriisiä hyvistä lähtökohdista.

Pankilla oli myös olennainen rooli turvaamaan tärkeim-
mät hankkeet, joiden toteuttaminen muutoin ei toden-
näköisesti olisi toteutunut johtuen infrastruktuurin ja in-
novoinnin kaltaisten alueiden vaikeista taloudellisista 
olosuhteista.

Kolme painopistealuetta
Eurooppa-neuvosto valtuutti pankin tekemään lisätoimia 
seuraavilla kolmella eri tavoitealueella: pienet ja keskisuu-
ret yritykset (pk-yritykset), lähentymisalueet ja ilmaston-
muutoksen torjunta.

PK-yritykset
Pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja työl-
lisyyden tärkeimpiä edistäjiä. Vuonna 2009 ne hyötyivät 
12,7 miljardin euron uusista limiittiluotoista, joista sovit-
tiin välittäjäpankkien kanssa ja jotka myös hoitavat varoja 
lainatakseen ne eteenpäin pienille yrityksille. Samanaikai-
sesti me pyrimme asettamaan pankkien käyttöön vuoden 

Ennätysmäistä luotonantoa vaikeina aikoina
Vuosi 2009 oli myrskyisä ja olen ylpeä siitä, että henkilö-
kuntamme talouden turbulenssista huolimatta onnistui 
vastaamaan haasteeseen lisätä, tehostaa ja nopeuttaa 
toimintaamme. EIP tuki vuoden aikana Euroopan taloutta 
ennennäkemättömällä 79 miljardin euron lainasummalla. 
Lyhyesti sanottuna me jopa ylitimme reilusti tavoitteet, 
jotka omistajamme, toisin sanoen EU:n jäsenvaltiot olivat 
asettaneet pankille.

Näin me onnistuimme
Kriisin ankarien vaikutusten aikaisella huomioimisella ja 
nopealla toiminnalla kriisivaikutusten lieventämiseksi oli 
ratkaiseva merkitys Euroopan unionille. Pankilla oli mer-
kittävä rooli luottolaman torjumisessa markkinoilla. On 
kuitenkin selvää, että me olemme aina rahoittaneet ja ra-
hoitamme myös jatkossa vain taloudellisesti elinkelpoisia 
hankkeita ja ohjelmia. Hankkeiden on myötävaikutettava 
unionin tavoitteiden saavuttamiseen ja täytettävä asete-
tut tekniset ja taloudelliset sekä sosiaaliset ja ympäristön-
suojelulliset kelpoisuuskriteerit. Tämän takia me teimme 
mittavan urakan nopeuttaaksemme hanke-ehdotusten 
valmistelua, arviointia ja tarvittaessa niihin tehtäviä muu-
toksia. Tarkoituksena oli varmistaa, että pankin hallitus ja 
hallintoneuvosto hyväksyvät lisääntyvän määrän hank-
keita. Vuonna 2009 lainahankkeita allekirjoitettiin yh-

“Me jopa ylitimme tavoitteet, jotka 
omistajamme, toisin sanoen EU:n  
jäsenvaltiot olivat asettaneet pankille”.
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2009 loppuun mennessä yli 75 prosenttia yhteensä 21 
miljardin euron arvoisesta taloudellisesta tuesta, josta me 
olimme sopineet vuosina 2008 ja 2009. Runsaat 50 000 
pk-yritystä puolestaan saivat käyttöönsä lähes 15 miljar-
din euron arvosta EIP:n rahoitusta 2009. Tämä toi kipeästi 
kaivattua taloudellista tukea vakavan luottolaman olois-
sa, kun luottohanat käytännössä sulkeutuivat yrityksiltä.

Lähentymisrahoitus
Luotonanto taloudeltaan heikommille EU:n alueille (lä-
hentymisalueille) oli yhteensä 29 miljardia euroa, eli 41 
prosenttia unionialueelle suuntaamastamme kokonais-
luotonannosta.  Rahoitus jakautui tasapuolisesti EU15-
maiden ja uusien EU12-jäsenmaiden kesken. Jälkim-
mäisten osuus lainanannosta oli 12,8 miljardia euroa. EIP 
myös antoi lähentymisalueille huomattavasti teknistä 
apua valmisteltaessa rahoitettaviksi esitettäviä hankkeita 
muun muassa infra- ja energia-alalla tai ympäristön tilan 
parantamiseksi.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen torjuntatoimien lainat kohosivat lä-
hes 17 miljardiin euroon. Rahoitus kohdistui kasvihuo-
nekaasupäästöjä vähentäville hankkeille: uusiutuvaan 
energiaan (4,2 mrd. e); energiatehokkuuteen (1,5 mrd. e); 
puhdasta liikennettä tukevaan T&K-toimintaan (4,7 mrd. 
e); kestävän liikenteeninvestointeihin (5,5 mrd. e); ja EU:n 
ulkopuolella toteutettaviin ilmastonmuutoshankkeisiin.

Menestyksemme eväät maailmalla
EIP antaa huomattavaa taloudellista tukea EU:n kump-
panuusmaille kertomusvuoden luotonannon noustessa 
lähes 9 miljardiin euroon. EU:n ulkopuolelle suuntautu-
va rahoitus toteutetaan EU:n neuvoston ja Euroopan par-
lamentin hyväksymien ”ulkoisten lainavaltuuksien” pe-
rusteella. Me sitouduimme aktiivisesti mahdollisuuksiin 
hyödyntää yhteisiä toimenpidesuunnitelmia muiden alu-
eellisten kehityspankkien kanssa. Yhteistoiminta toi uu-
sia synergiaetuja paitsi rahoitukseemme tietyissä osissa 
maailmaa myös antoi eväitä kohdata ilmastonmuutoksen 
kaltaiset suuret globaalit haasteet.

Katse tulevaisuuteen
Uudessa EU2020-aloitteessa hahmotellaan puitteet Eu-
roopan unionille ja jäsenvaltioille, miten EU voi toipua 

täysin kriisistä ja nopeuttaa siirtymistä kohti kilpailuky-
kyisempää taloutta. Meidän on ratkaistava Euroopan ta-
louteen liittyvät rakenteelliset heikkoudet ja tartuttava 
makrotaloudellisiin haasteisiin, jotka ovat kasvaneet krii-
sin myötä.

Tässä yhteydessä EIP tulee kehittämään toimintaansa Eu-
rooppa 2020 -strategian kolmen keskeisen painopistealu-
een mukaisesti. Ne ovat: älykäs kasvu; kestävä kasvu; ja 
osallistuva kasvu.  Me tulemme tarjoamaan innovatiivisia 
rahoitusratkaisuja. Aivan erityisesti me pyrimme yhteis-
työssä EU:n komission kanssa edistämään EU:n budjetti-
varojen ja EIP-ryhmän rahoituksen kerrannaisvaikutusten 
parantamiseen liittyvien ehdotusten käsittelyä.

Oman rahoitusasiantuntemuksemme ohella me EIP:ssä 
samalla myös hyödynnämme talousanalyytikkojen ja 
toimialaekonomistien, insinöörien ja muiden teknisten 
alojen asiantuntijoiden, ympäristö- ja yhteiskunta-asian-
tuntijoiden, yhdyskuntasuunnittelijoiden ja ilmaston-
muutosasiantuntijoiden tietämystä. Nämä asiantuntijat 
muodostavat merkittävän osan viiden viime vuoden ai-
kana rekrytoidun henkilöstön määrästä. He auttavat ke-
hittämään lainauspolitiikan uusia periaatteita, antavat 
hankkeen promoottoreille teknistä apua ja valvovat laajo-
jen ja monimutkaisten projektien toteuttamista.

Edessä on vuosi, joka ei ole ainakaan edellistä helpom-
pi. Uskon vakaasti, että organisaatiollamme ja henkilös-
töllämme on valmiudet ottaa vastaan tulevat haasteet ja 
löytää niihin ratkaisuja. EIP on aina omistautunut Euroo-
pan unionin keskeisten tavoitteiden tukemiseen yli Eu-
roopan rajojen. Me omistaudumme näiden toimien tuke-
miseen myös tulevaisuudessa hyödyntämällä kykyämme 
lainarahoituksen välitykseen ja valmiuksiamme antaa tek-
nistä apua palvelemaan EU:n kansalaisten parasta.

Philippe Maystadt
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Vaikka talouden jyrkkä alamäki näyttää jo olevan tait-
tumassa, näkymät ovat edelleen varsin epävarmat 
ja hauraat, eikä talouden nopeaa elpymistä ole tällä 
hetkellä nähtävissä. Nykyisessä talouden ilmapiirissä 
pankki keskittyy auttamaan Eurooppaa nousemaan 
kriisistä lisäämällä, tehostamalla ja nopeuttamal-
la toimintaansa. Vuoden 2010 tavoitteena on ylläpi-
tää 2009 saavutettu korkea luotonannon taso, jolloin 
lainasopimuksia allekirjoitettiin 79 miljardin euron 
edestä.

Pankin luotonanto kohdistuu tulevinakin vuosi-
na ennen kaikkea alueille, joita kriisi on koskettanut 
Euroopassa eniten. Näitä ovat pienet ja keskisuuret 
yritykset, ilmastonmuutos sekä lähentymisalueet. 
Vastaavasti leijonanosa Euroopan talouden elvytys-
suunnitelmaan kuuluvasta lisärahoituksesta kohdis-
tuu näille kolmelle painopistealueelle.

EIP:n toimintojen pohjana on kolmevuotinen (2010–
2012) toimintasuunnitelma, jota uudistetaan säännölli-
sin määräajoin. Siinä määritellään pankin lainanannon 
päätavoitteet. Mitkä ovat keskeiset panostusalueet toi-
mintasuunnitelmassa vuodelle 2010?

EIP:n vastaus finanssi- ja 
talouskriisiin

EIP:n kriisipaketti sisältää 50 miljardia 
euroa lisärahoitusta kohdistettavaksi 
Euroopan unionin alueelle myönnettä-
viin lainoihin vuosille 2008–2010. Tämä 
lisäsumma täydentää jo kriisiä edel-
täneenä aikana vuosittain annettuja 
45–50 miljardin euron lainoja. EIP:n 
reagointi talouskriisiin ei muuta sen 
perustavoitteita, vaan panostuksella 
haetaan uutta tehoa toimintaan.

Pankin luotonanto kohdistuu ennen 
kaikkea alueille, joita kriisi on kos-
kettanut Euroopassa  eniten

Vuonna 2009 EIP:n tuki pk-yrityksille jopa ylitti EU:n 
elvytyssuunnitelmassa asetetun tavoitteen, jonka mu-
kaan pankin oli aiemman 5 miljardin euron vuotuisen 
tukisumman sijasta lainattava keskimäärin 7,5 mil-
jardia euroa vuosina 2008–2011. Lainavolyymi oli yli 
8 miljardia euroa 2008, ja nousi jopa 12,7 miljardiin 
euroon (allekirjoitetut lainasopimukset) 2009. Vuosien 
2008 ja 2009 yhteensä 20,8 miljardin euron lainasopi-
musten myötä pankilla on hyvät mahdollisuudet saa-
vuttaa vuosille 2008–2011 asetettu 30 miljardin euron  
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tavoite rahoittaa pk-yrityksiä, josta päätettiin Nizzan 
Ecofin-kokouksessa 2008. EIP oli jo aikaisemmin yksin-
kertaistanut pk-yrityksille suunnattua lainaohjelmaan-
sa (ns. ”EIP:n pk-lainat”) ja lisännyt ohjelman avoi-
muutta helpottaakseen luotonantoa välittäjäpankkien 
kautta. Uusi pk-yrityksiä koskeva lainastrategia otettiin 
laajamittaisesti käyttöön 2009, ja EIP:n luotonanto kas-
voi erittäin nopeasti tällä sektorilla. EIP on yhdessä vä-
littäjäpankkiensa kanssa laajentanut toimialuettaan 
niin, että lainasopimuksia allekirjoitettiin 2009 jo 24:ssä 
eri jäsenvaltiossa (2008: 16 jäsenvaltiota). Näin pk-yri-
tyksille suunnatun laajan tuen piiriin on päässyt monia 
uusia yhteistyökumppaneita. Kasvavaa pk-yritysten 
lainarahoitusta täydennetään 2010 uusilla tuotteilla, 
joita EIP on kehittänyt itse tai Euroopan investointira-
haston (EIR) kautta pk-yritysten erityistarpeisiin.

Euroopan talouden elpymistä tukevan lähentymis-
rahoituksen lisääminen on ollut perusteltua, sillä 
kriisi on kohdannut pahimmin juuri EU:n köyhimpiä 
alueita. EIP kasvatti lähentymisalueiden luotonanto-
aan 2009 yhteensä 29 miljardiin euroon, mikä oli 41 
prosenttia kokonaisluotonannosta Euroopan unionin 
piirissä. Erityisen pahoin kriisi on vaikuttanut Keski- 
ja Itä-Euroopan maihin. Ottaen huomioon tilanteen 
kiireellisyyden EIP sitoutui yhdessä Maailmanpank-
kiryhmään kuuluvan Kansainvälisen rahoitusyhti-
ön sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin 

kanssa rahoitusohjelmaan, jossa Keski- ja Itä-Euroo-
pan pankeille voidaan lainata vuosina 2009 ja 2010 
runsaat 24 miljardia euroa. Pk-yrityksille luotot välite-
tään paikallisten pankkien kautta. Vuonna 2009 pel-
kästään EIP oli rahoittanut alueen pk-yrityksiä ja kun-
nallisia hankkeita yhteensä 10 miljardin euron uusilla 
lainoilla. Näin ollen pankki on jo yhdessä vuodessa lä-
hes täyttänyt 11 miljardin euron sitoumuksensa, joka 
koskee molempia vuosia.

Yhtenä Euroopan talouden elvytysohjelman tavoite-
alueena on ilmastonmuutos. EIP on täysin sitoutu-
nut tukemaan EU:n johtavaa roolia maailmanlaajui-
sessa työssä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pankin 
lainat hiilidioksidipäästöjä vähentäville hankkeille – 
uusiutuva energia; energiatehokkuus; puhdasta lii-
kennettä tukeva T&K-toiminta; kestävän liikenteen 
investoinnit – olivat 17 miljardia euroa 2009. Vuo-
den 2010 tavoitteena on lainoittaa ilmastonmuutos-
ta vähintään yhtä suurella summalla. EU:n toimet il-
mastonmuutoksen torjumiseksi on tärkeää yhdistää 
aloitteisiin, jotka edistävät kehitysmaiden vähähiilistä 
kasvua. Tästä syystä pankin kestävää ja varmaa ener-
giahuoltoa tukevasta rahoitusvälineestä (ESF) ohja-
taan 3 miljardia euroa kehitysmaiden hankkeisiin. 
Lisäksi EIP pyrkii laajentamaan maailmanlaajuisten 
päästömarkkinoiden toimivuutta varten antamaan-
sa tukea. 
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Pankin lainat hiilidioksidipäästöjä 
vähentäville hankkeille olivat 17 mil-
jardia euroa 2009



EIP-ryhmän toiminta 2009
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Edullista rahoitusta pk-yrityksille 
työpaikkojen luojina

Vuonna 2009 EIP sopi 12,7 miljardin euron limiitti-
luotoista välittäjäpankeille, jotka lainaavat rahat 
eteenpäin pienille yrityksille. Kasvua  edellisvuoteen 
verrattuna oli 55 prosenttia. Runsaat 50 000 pk-yri-
tystä koko unionialueella sai rahoitustukea pankilta 
ja toimintaan osallistui välittäjäpankkeja 24:stä eri 
jäsenvaltiosta. EIP:n luotonannolla pk-yrityksille on 
myös kerrannaisvaikutus, kun kunkin rahoitusvälit-
täjän on jokaista EIP:n lainaamaa euroa kohti sitou-
duttava rahoittamaan pk-yrityksiä vähintään yhdellä 
eurolla omista rahoitusvaroistaan.

Pk-yritysten tuki kasvoi vielä selvemmin uusissa jä-
senvaltioissa, joissa kriisi on koetellut pieniä yrityk-
siä kaikkein pahimmin. Lainasopimuksia allekirjoitet-

tiin 2,1 miljardin euron edestä, eli limiittiluotot lähes 
kaksinkertaistuivat vuoteen 2008 verrattuna. Lisäksi 
EIP on yhteisen toimenpidesuunnitelman mukaises-
ti pyrkinyt tiiviissä yhteistyössä EBRD:n ja Maailman-
pankkiryhmän kanssa kasvattamaan kansainvälisten 
rahoituslaitosten tukea Keski-, Itä- ja Kaakkois-Eu-
roopan pk-yrityksille. Helmikuussa 2009 käynnistetty 

Vuosina 2008 ja 2009 välittäjäpankkien kanssa allekirjoi-
tettiin sopimukset 20,8 miljardin euron lainoista. EIP on 
näillä toimilla edennyt jo hyvän matkaa kohti 30 miljar-
din euron pk-lainatavoitetta, joka asetettiin valtion- ja 
hallitusten päämiesten joulukuussa 2008 hyväksymäs-
sä Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa vuosille 
2008–2011.

Pk-yritysten rahoituspalveluihin teh-
tiin muutoksia parantamaan laina-
rahoituksen tarjontaa pk-yrityksille, 
jotka ovat kohdanneet merkittäviä 
vaikeuksia lyhytaikaisen rahoituksen 
saamisessa
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aloite edellytti läheistä yhteistyötä myös paikallisten 
pankkien kanssa. Vuoden 2009 loppuun mennessä 
EIP oli sitoutunut lainaamaan alueen välittäjäpan-
keille jo 10,5 miljardia euroa.

EIP:n lainat pk-yrityksille 2007–2009: 
allekirjoitetut limiittiluotot välittäjien kautta milj. e
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Pk-yritysten rahoituspalveluihin tehtiin muutoksia 
2009 parantamaan lainarahoituksen tarjontaa pk-
yrityksille, jotka ovat kohdanneet merkittäviä vaike-
uksia lyhytaikaisen rahoituksen saamisessa. Pankki 
reagoi nopeasti esimerkiksi yritysten kasvaneeseen 
käyttöpääoman tarpeeseen. Lisäksi ”EIP:n pk-lai-
nat” -tuotteen toimialuetta laajennettiin kattamaan 
myös ehdokasmaat ja potentiaaliset ehdokasmaat 
sekä EU:n itäiset kumppanuusmaat.

Euroopan investointirahasto, joka yhdessä EIP:n 
kanssa muodostaa EIP-ryhmän, on erikoistunut pk-
yritysten riskirahoitukseen. Rahaston pääomista-
ja on EIP ja muina osakkaina ovat Euroopan komis-
sio sekä ryhmä julkisia ja yksityisiä rahoituslaitoksia. 
EIR:n erityisosaamiseen kuuluu pk-yrityksiin sijoitta-
vien kasvu- ja riskipääomarahastojen tukeminen ja 
takaukset pk-yritysten lainasalkkuihin. EIP:n tavoin 
myös EIR kanavoi tukensa pienille yrityksille rahoi-
tusvälittäjien kautta. Sen yhteistyökumppaneita 
ovat mm. riskipääoma- ja mezzanine-rahastot, pan-
kit, takauslaitokset ja vakuusrahastot.
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EIR teki yli 730 miljoonan euron sijoitukset Euroo-
passa 39:ään eri kasvurahastoon 2009. Rahastol-
la on tällä hetkellä sijoitussitoumuksia yhteensä 4,1 
miljardia euroa yli 300 rahastossa, mikä tekee siitä 
yhden Euroopan pääomasijoitusmarkkinoiden joh-
tavista toimijoista. Vuonna 2009 EIP antoi EIR:n käyt-
töön 1 miljardia euroa sijoitettavaksi kasvua edistä-
vään mezzanine-rahoitusvälineeseen (Mezzanine 
Facility for Growth). Mezzanine- eli välirahoitus on 
velan ja pääoman sekoitus, joka usein myönnetään 
senioriteettijärjestykseltään alempina tai pääomak-
si muunnettavina lainoina ja soveltuu erityisen hy-
vin kehittyvien ja nopeasti kasvavien pienyritysten 
rahoitukseen. Mezzanine Facility for Growth -rahoi-
tusvälineestä sijoitetaan kolmen seuraavan vuoden 
aikana varoja investointirahastoihin, jotka tukevat 
kasvavia ja innovatiivisia yrityksiä eri puolilla Eu-
rooppaa rahoituksen saatavuudessa olevien aukko-
jen peittämiseksi.

Vuoden aikana kehitettiin myös erilaisia mikrorahoi-
tusvälineitä. Tavanomaisen pankkisektorin ulkopuo-
lisia pienrahoituslaitoksia varten on olemassa 20 mil-
joonan euron riskirahoitusväline, jota EIR hallinnoi 
pankin puolesta. Lisäksi EIP ja Euroopan komissio ra-
hoittavat sosiaalitalouteen keskittyvää Progress-mik-
rorahoitusohjelmaa. Parantuneella pienrahoituksen 
saatavuudella odotetaan olevan merkittävä vaikutus 
uusien mikroyritysten syntyyn ja mahdollisuuteen 
työllistyä yrittäjänä. Mikrorahoituksen tarjoaminen 
liiketoimintaan voi myös edistää aktiivisesti tasaver-
taisia mahdollisuuksia.

EIR:n pääomarahoitusvälineiden tarkoituksena on 
helpottaa erilaisten pienyritysten pääoman saanti-
ongelmaa. Samalla on kuitenkin yhtä tärkeää huo-
lehtia pk-yritysten lainarahoituksen tarpeesta myön-
nettävien takausten ja arvopaperistamisen kautta. 
EIR antoi takauksia 2,3 miljardilla eurolla 2009. Vuo-
den lopussa käytössä olevien takausten määrä 
oli 13,6 miljardia euroa.
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Pienyritysten tuki – “kumppanuuden logiikka”

Vaikka teollisuustuotteiden ja -palvelujen paikallinen kysyntä on laskenut 15 prosenttia,  ranskalainen Équi-
pements et Techniques Industrielles (ETI) palkkaa lisää työvoimaa. Le Havreen sijoittunut noin 80 työnteki-
jän yritys laajentaa toimintaansa ulkomaille, ja on nujertanut luottokriisin Société Générale -pankin kautta 
myönnetyn EIP-rahoituksen turvin.

Merkittävä osa ETIn asiakkaista on teollisuusyrityksiä, joista useimmat toimivat ympäröivällä Normandian 
alueella ja ovat kärsineet pahoin talouskriisistä. Kriisi on vaikuttanut myös niiden paikallisiin alihankkijoihin. 
ETI kuitenkin palvelee myös kansainvälistä asiakaskuntaa: se tuo maahan tuotteita noin 15 maasta ja vien-
timaita on yhtä paljon. 

ETIllä on varastoissaan Le Havren päätoimipaikassa sekä Dieppen ja Le Petit-Quevillyn sivutoimipisteissä 
noin 15 000 artikkelia, joista kalleimman arvo on useita miljoonia euroja. Varastointi on kuitenkin vain vä-
livaihe yrityksen pitkälle erikoistuneessa toiminnassa. Siihen kuuluu laitteiden valinta, asiakkaan tarpeiden 
selvittäminen ja neuvonta, kokoonpano, pakkaaminen ja valmiiden teollisuuslaitteiden lähettäminen. Lo-
puksi asiakkaalle annetaan vielä koulutusta laitteen käytössä.

“ETIn strategia, jonka tavoitteena on laajentaa toimintaa ulkomailla vastineeksi paikallisen kysynnän laskulle, 
perustuu kolmeen osa-alueeseen”, kertoo projektipäällikkö Yvon Kervella ETIn vientiosastolta. “Ensinnäkin viem-
me teollisuuslaitteita suoraan monille erilaisille asiakasryhmille. Toiseksi perustamme suuria hankkeita varten 
teknisiä työpajoja ja laboratorioita paikan päälle. Lisäksi ETI tarjoaa vielä ammatillista koulutusta”. 

Algeria on ETIn tärkein vientimarkkina-alue erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Yrityksellä on toimis-
to maan pääkaupungissa Algerissa. Äskettäin valmistui myös Algerian ammatillisen koulutuksen ministeri-
ön tilaama hanke, joka koskee yhteensä 44 oppilaitosta. 

“Voitettuamme tarjouskilpailun työ alkoi tässä tapauksessa putkityökalujen ja asennusosien valinnalla ja 
kokoamisella valmiiksi pakkauksiksi,” kertoo Kervella. “Sitä seurasi tuotteiden lähettäminen Algeriin, tullisel-
vitykset, toimittaminen oppilaitoksille, laadun ja määrän tarkistus, käyttöönotto ja työn käynnistäminen. 
Opettajille annettiin viikon kestänyt koulutus, ja he kouluttavat nyt ammattimaisten putkiasentajien nuo-
rempaa sukupolvea.”

Kun hanke voi kestää alusta loppuun jopa kaksi vuotta, maksu suoritetaan yleensä vasta hankkeen val-
mistuttua. Tästä syystä ETI tarvitsi ulkomaille laajentumiseensa lisää käyttöpääomaa, ja Société Générale 
lainasi sille 375 000 euroa EIP:n käyttöön antamista varoista. Koska ETI sai lainan EIP:n rahoitusvaroista, 
rahoitusehdot olivat muualta saatavia paremmat. “Me luotamme ETIin, ja meistä on tärkeää jatkaa luo-
tonantoa hyville asiakkaillemme myös vaikeina aikoina EIP:n avun turvin,” sanoo Yannis Faucillon Société 
Générale -pankin Le Havren konttorista. “Kutsun sitä kumppanuuden logiikaksi.”
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Me luotamme ETIin myös vaikeina 
aikoina EIP:n avun turvin
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Lähentymistavoitteita tukevaa rahoitusta 
käynnistämään Euroopan kasvua

EIP käytti 41 prosenttia unionialueelle suuntautu-
vasta luotonannostaan lähentymisalueille. Luoton-
anto jakautui tasapuolisesti EU15-maiden ja uusien 
EU12-jäsenmaiden kesken. Jälkimmäisten osuus 
lainanannosta oli 12,8 miljardia euroa ja edellisten 
osuus 16,2 miljardia euroa. Kun tarkastellaan vas-
taanotettuja summia henkeä kohti laskettuna uu-
det jäsenvaltiot ovat kuitenkin johdossa. Lainan-
anto näihin kohdemaihin, jotka enimmäkseen on 
määritelty lähentymisalueiksi, on sitä paitsi kasva-
nut vuositasolla merkittävät 60 prosenttia.

EIP on osallistunut yhä tiiviimmin EU:n rakenne-
rahastojen kanssa toteutettavaan yhteisrahoi-
tukseen. Se on siten myös auttanut jäsenvaltioita 
täyttämään velvollisuutensa täydentää EU:n avus-
tuksina saatavaa rakennerahastorahoitusta niitä 
vastaavilla kansallisilla rahoitusosuuksilla. Nämä 
rakenneohjelmien lainat ovat joustava suunnit-
telun ja ohjaamisen väline, joka edistää EU:n ra-
kennerahastovarojen nopeaa käyttöönottoa ja 
mahdollisimman tehokasta käyttöä sekä rahoituk-
sellista vipuvaikutusta. Lähentymisalueiden raken-

EU-maiden lähentymistavoitealueille tehtävät investoinnit oli-
vat Ecofin-neuvoston asettaman toteuttamisen kiireellisyyden 
mukaan yksi keskeinen keino talouskriisiä vastaan. Lainananto 
lähentymisalueille oli yhteensä 29 miljardia euroa 2009, kun se 
vielä edellisvuonna oli 21 miljardia euroa. Siinä on kasvua 36 
prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.
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neohjelmarahoitus oli yhteensä runsaat 3,1 miljar-
dia euroa 2009.

EIP on myös ollut keskeinen kumppani Euroopan 
unionin Itämeri-strategian suunnittelussa, käyn-
nistyksessä ja toteutuksessa. Pankilla oli tienraivaa-
jan rooli makroalueelliseen ajatteluun perustuvas-
sa suunnitelmassa, jonka komissio laati neuvoston 
pyynnöstä. EIP osallistuu tähän Itämeristrategiaan 
luotonannollaan, myöntämällään teknisellä avulla, 
aiempaa tiiviimmällä yhteistyöllä Pohjoismaiden 
investointipankin (NIB) kanssa sekä lisäämällä pa-
nostaan asiaa käsittelevissä Pohjoisen ulottuvuu-
den foorumeissa. Euroopan komissio kaavailee To-
navan alueelle vastaavanlaista makroalueelliseen 
ajatteluun perustuvaa kehittämisstrategiaa, missä 
aloitteessa pankki tulee olemaan vahvasti mukana 
ja seuraa tiiviisti aloitteen etenemistä.

EIP ja Euroopan komissio tukevat lähentymistavoi-
tetta myös tarjoamalla neuvontapalveluita, rahoi-
tusteknistä suunnittelua ja kohdennettuja rahoi-
tustuotteita ennen kaikkea uusille jäsenvaltioille. 
Tarkoitukseen on varta vasten kehitetty neljä ko-
heesiopolitiikan yhteisaloitetta, ns. “neljän J:n” oh-
jelmaa, jotka ovat peräisin Euroopan komission, 
EIP:n/EIR:n ja muiden kansainvälisten rahoituslai-
tosten välille luoduista kumppanuuksista. Ne ovat:

JASPERS keskittyy auttamaan lähentymistavoit-
teeseen kuuluvia maita sellaisten elinkelpoisten 
infrastruktuurihankkeiden valmistelussa, joita voi-
taisiin rahoitta rakennerahastoista. Toiminnassa 
painottuvat liikenneverkkojen kehittäminen, ym-
päristön tilan parantaminen sekä energiatehok-
kuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen. 
Lisäksi Jaspers-ohjelmalla tuetaan kaupunkiliiken-
nettä sekä eräitä hankkeita muilla sektoreilla, jot-
ka ovat oikeutettuja EU:n tukeen; näitä ovat mm. 
terveysala, T&K ja kaupunkiympäristön uudistami-
nen. Hankevalmistelut vauhdittuivat huomatta-
vasti 2009. Arviolta 130 toimeksiantoa valmistui, 
ja niistä suurin osa koski Puolaa, Tšekin tasavaltaa 
ja Romaniaa. Kaikkiaan 240 Jaspers-toimeksiantoa 
on toteutettu ohjelman käynnistämisestä eli lop-

  JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in the European Regions – Euroo-
pan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu  
– (EIP, Euroopan komissio, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki ja KfW-
pankkiryhmä);

  JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Eu-
roopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten  
– (EIP, Euroopan komissio ja Euroopan neuvoston kehityspankki);

  JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Euroopan 
yhteiset resurssit mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten tukemiseksi  
– (EIR, Euroopan komissio);

  JASMINE – Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe – yhtei-
nen toimi Euroopan mikrorahoituslaitosten tukemiseksi  
– (EIR ja Euroopan komissio).

EIP ja Euroopan komissio tukevat lä-
hentymistavoitetta tarkoitukseen 
varta vasten kehitetyllä neljällä ko-
heesiopolitiikan yhteisaloitteella eli 
ns. neljän J:n ohjelmalla
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hoitusvälineen avulla rakennerahastojen varoja 
voidaan käyttää kaupunkialueiden kehitysrahasto-
jen kautta tuloa tuottavien kaupunkien kehittämis-
hankkeiden rahoittamiseen takaisin maksettavana 
(ja siten uudistuvana) rahoituksena. Kehitysrahas-
tojen sijoituksilla, jotka muodostuvat pääomarahoi-
tuksesta, lainoista tai takauksista tai molemmista, 
tuetaan kaupunkialueiden yhdennettyihin kehi-
tyssuunnitelmiin sisältyviä hankkeita. Hankkeiden 
toteuttamista varten kuntia, pankkeja ja yksityisiä 
sijoittajatahoja kannustetaan rakentamaan kump-
panuuteen perustuvia yhteistoimintasuhteita. EIP 
oli toteuttanut vuoden 2009 loppuun mennessä 
lähes 50 maa- tai aluekohtaista Jessica-arviointi-

puvuodesta 2006 lähtien. Yhteisaloitteen perus-
teella apua annettiin vuoden 2009 lopussa 430 ak-
tiiviselle toimeksiannolle. Jaspersin ohjelmasalkun 
tärkeimpiä toimialoja ovat: vesihuolto ja jätevesien 
käsittely (23 %); satamat, lentokentät ja rautatiet 
(20 %); jätehuolto ja energia (19 %); tiet (17 %); ja 
kaupunkisuunnittelu (10 %).

JESSICA-aloitteen tarkoituksena on auttaa EU:n 
rakennerahastotuen piiriin rahoituskaudella 2007–
2013 kuuluvilla alueilla paikallisviranomaisia hyö-
dyntämään rahoitusteknisiä mekanismeja, joilla 
voitaisiin tukea tehostetusti investointeja kaupun-
kirakenteiden kestävään kehitykseen. JESSICA-ra-

EIP siivittää Berlin-Brandenburgin lentokenttälaajennusta

EIP:n lainat auttavat Berliinin kansainvälisen liikenteen solmukohdan, 
Berlin-Brandenburgin lentoaseman käynnissä olevaa laajennusta. Tämä 
“Saksan yhtenäisyyden projekti” on erityisen merkittävä sen suuren vaiku-
tuksen kannalta itäisen Saksan talouskehitykseen. 

EIP hyväksyi 2009 oman 1 miljardin euron suuruisen lainansa. Lisäksi projekti 
saa useilta paikallispankeilta 1,4 miljardin euron lainat ja on siten yksi suurim-
pia investointeja infrastruktuuriin koko Euroopassa. Laina mahdollistaa nykyi-
sen lentoaseman  laajennuksen ja uudistuksen. Kun kaikki on valmista, Berlin-
Brandenburgin lentoasemasta tulee tärkeä kansainvälisen liikenteen keskus. 
EIP:n rahoituksen avulla voidaan lisätä huomattavasti lentokentän kapasi-
teettia joustavoittamaan voimakkaasti kasvavan lentoliikenteen kulkua toi-
mintansa jo lopettaneen Tempelhofin kentän ja sitä seuraavan Tegelin kentän 
sulkemisen jälkeen. Berliinin erityisen historia vuoksi ja syystä, että kaupunki oli 
jaettu kahtia kylmän sodan aikana, Berliiniin on kehitetty lentoasemajärjes-
telmä, joka käsittää kaksi kaupunkialueella sijaitsevaa lentoasemaa (Tegel ja 
Tempelhof) ja yhden lentoaseman kaupungin ulkopuolella (Brandenburg).

Lentoliikenteen keskittäminen yhteen ainoaan paikkaan kaupungin ulko-
puolelle tuottaa merkittäviä ympäristöhyötyjä ja myös parantaa Berliinin 
ja Brandenburgin alueilla asuvien ihmisten turvallisuutta. Pankki ennakoi, 
että hankkeella voidaan aidosti saavuttaa myönteisiä kasvuvaikutuksia 
talouteen muuallakin itäisessä Saksassa. Nämä alueet ovat EU:n lähen-
tymistavoitteen piirissä ja tarvitsevat erityistä huolenpitoa EIP:n puolelta. 
Lentoliikenteen avulla syntyvän saavutettavuuden parantuminen sekä 
uusien suorien ja välillisten työpaikkojen syntyminen ovat tämän projek-
tin välittömiä hyötyjä näille alueille.
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tutkimusta, joissa pyrittiin arvioimaan kaupunkien 
kestävää kehitystä tukevien rahoitusteknisten in-
strumenttien markkinoita; ja lisää on suunnitteil-
la. Lisäksi 15 yhteisymmärryspöytäkirjaa koskien 
Jessica-järjestelmän toimintamallien täytäntöön-
panoa yhteistyössä EIP:n kanssa allekirjoitettiin 
EIP:n ja Bulgarian, Kyproksen, Kreikan ja Portuga-
lin sekä useiden alueiden välillä. EIP:n ja hallinto-
viranomaisten välillä sovittiin myös kahdeksasta 
holding-rahastoja koskevasta sopimuksesta, joiden 
kokonaismäärä on yli 900 miljoonaa euroa. Komis-
sio sekä EIP ja Euroopan neuvoston kehityspankki 
ottivat yhdessä käyttöön Jessica-verkottumisfoo-
rumin 2009 helpottamaan jatkotoimenpiteitä täl-
lä alueella.  Tavoitteena on vaihtaa Jessica-aloit-
teeseen ja kaupunkisuunnittelun rahoitusteknisiin 
instrumentteihin liittyvää asiantuntemusta ja hyviä 
käytäntöjä.

EIP on välittömästi osallisena Jaspers- ja Jessica-
aloitteissa. Toiset kaksi J:n ohjelmaa, Jeremie ja Jas-

Lähentymisrahoitus EU:ssa
Allekirjoitetut yksittäiset lainat  
toimialoittain 2009

Yhteensä

Summa
(milj.e) %

Liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri 8 840 37
Energia 4 365 18
Kaupunkisuunnittelu 1 682 7
Vesi, sanitaatio, jätehuolto 2 128 9
Terveydenhuolto, koulutus 1 007 4
Teollisuus 3 836 16
Muut palvelut 1 771 7

Yksittäiset lainat yhteensä 23 630 100

Lähentymisalueiden limiittiluotot 5 320

mine kuuluvat EIP:n tytäryhtiön, Euroopan inves-
tointirahaston (EIR:n) toimivaltuuksien piiriin, koska 
ne koskevat vastaavasti pk-yritysten riskipääomien/
takausten sekä pienrahoituksen järjestämistä.

JEREMIE-aloitteella pyritään parantamaan kehi-
tysalueiden pienten ja keskisuurten yritysten rahoi-
tusmahdollisuuksia ja rahoitusteknisiä palveluita. 
Jeremie-hankkeen avulla kansalliset ja alueelliset 
viranomaiset voivat hyödyntää Euroopan aluekehi-
tysrahaston rahaa markkinapohjaisina instrument-
teina avustusrahoituksen sijasta.

JASMINE-aloitteella pyritään tehostamaan mik-
roluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tu-
eksi. EIR on valtuutettu hoitamaan osaa ohjelman 
budjetista ja antamaan rahoitustukea EIP:n rahoi-
tusvaroista jälleenrahoituksena pankkialan ulko-
puolella toimiville pienrahoituslaitoksille ja mikro-
luotottajille, sekä komission varoista rahoitettavaa 
teknistä apua.
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Ilmastonmuutoksen torjunta

Kolmas ensiarvoisen tärkeä keino, jota EIP on käyttänyt talous-
kriisiä vastaa, on rahoituksen nopea lisääminen ilmastonmuu-
tosta hillitseville investoinneille. Verrattuna edellisen vuoden 
9,8 miljardin euron ilmastorahoitukseen EIP:n lainat hiilidiok-
sidipäästöjä vähentäville hankkeille – uusiutuva energia; ener-
giatehokkuus; puhdasta liikennettä tukeva T&K-toiminta; 
kestävän liikenteen investoinnit – olivat lähes 17 miljardia 
euroa 2009.

Maapallon ilmaston lämpenemistä hillitsevän investointi-
tuen lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumi-
nen on myös tärkeä aihe. EIP kasvattaa tällä hetkellä rahoi-
tusta ja teknistä apua vesialalle ja muille erityisen alttiille, 
haavoittuville aloille, joilla konkreettisia sopeutumistoi-
menpiteitä kaivataan kiireesti. Pankki päätti 2007, että il-
mastonmuutoksen hillintähankkeisiin ja sopeutumishank-
keisiin voidaan myöntää EIP-rahoitusta jopa 75 prosenttiin 
asti hankkeen kustannuksista 50 prosentin tavallisen mää-
rän sijaan ja että rahoitus voidaan myöntää hyvin pitkäai-
kaisina lainoina. EIP:lle onkin jo kertynyt merkittävää koke-
musta varsinkin sopeutumishankkeista vesi- ja infra-aloilta. 
Pankki myös erittelee rahoittamiinsa hankkeisiin liittyvät 
ilmastoriskit järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti.

Pankin asiantuntemus on erityisen tärkeää yleisesti kehi-
tysmaissa ja etenkin kaikkein köyhimmissä niistä, sillä il-
mastonmuutos hankaloittaa elämää ennen kaikkea näillä 
alueilla. Niiden haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksille johtuu osittain siitä, että kyseiset maat sijaitsevat 
alueilla, jotka ovat ilmastoltaan ja ympäristöltään vaati-
via, tulotaso on alhainen ja että ne ovat hyvin riippuvaisia 
maanviljelystä, metsistä ja kalastuksesta ja muista ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksille herkistä aloista.

EIP:n toimialakohtainen lainoituspolitiikka korostaa eri-
tyisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä lähinnä 
seuraavilla sektoreilla: energia; vesi; liikenne; jätehuolto; 
tutkimus, kehitys ja innovaatio; metsätalous. Pankki edis-
tää uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä sekä 
energian ja vedenkäytön tehostamista hanketoteuttajille 
asetutuilla vaatimuksilla ja ehdoilla. Se myös kannustaa 
antamallaan tuella puhtaampien liikennemuotojen käyt-
töä; jätteen hyödyntämistä uusiutuvana polttoaineena; 
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teen hankkeita. Kestävän liikenteen investoinnit olivat 5,5 
miljardia euroa 2009, kun vastaava summa oli 5,1 miljar-
dia euroa 2008. Muut sekalaiset ilmastonmuutoksen hil-
litsemiseen tähtäävät investoinnit nousivat 0,5 miljardiin 
euroon. Se on yhtä paljon kuin EIP:n ilmastonmuutoksen 
kannalta tärkeille hankkeille kohdistama rahoitus Euroo-
pan ulkopuolelle. 

ympäristöä säästävien teknisten ratkaisujen kehittämistä 
ja kaupallistamista; sekä hiilidioksidin varastointia biologi-
sin menetelmin metsättömien alueiden metsityksillä ja ei-
metsämaan metsittämisellä.

EIP antaa rahoitustukea monenlaisiin uusiutuvien ener-
gialähteiden investointeihin. Sille on kertynyt kokemus-
ta ja asiantuntemusta muun muassa seuraavanlaisista 
innovatiivisista tuotantotekniikoista: aurinkosähkö; meri-
tuulivoima; keskittävä aurinkoenergia; toisen sukupolven 
biopolttoaineet. Pankki laatii parhaillaan erityistä lainoi-
tuspolitiikkaa uusiutuvan energian tekniikoiden tukemi-
seksi siten, että se pystyy parantamaan iskukykyään sekä 
valmiuksiaan torjua ilmastonmuutosta. Vuonna 2009 yh-
teensä 4,2 miljardia euroa kohdistui uusiutuvan energian 
hankkeisiin, kun lainasumma vielä edellisvuona oli 2,2 mil-
jardia euroa.

Energiatehokkuuden alalla pankin luotonannon paino-
pisteitä ovat rakennusten energiatehokkuus, kaupunki-
alueiden liikenne, tehdasteollisuus ja energiantuotanto. 
Erityisen aktiivisesti tuetaan kuntien toteuttamia energia-
tehokkuutta lisääviä investointeja ja uusiutuvan energian 
hankkeita. Laajemmin ottaen EIP käy järjestelmällisesti 
läpi kaikki hankkeet tunnistaakseen mahdollisuudet te-
hostaa energiankäyttöä ja myös edellyttää parhaan saata-
villa olevan tekniikan käyttöä. Energiatehokkuuden lainat 
olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa, mikä on kaksinkertai-
nen määrä 730 miljoonaan euroon nähden 2008.

T&K&I-toiminnan panos oli myös merkittävä. Se koski  
lähinnä energiatehokkuutta lisäävää ja päästöjen synty-
mistä vähentävää moottori- ja polttoainetekniikkaa sekä 
vähän polttoainetta kuluttavia henkilöautoja. EIP perus-
ti erityisen “Euroopan puhdas liikenne” -rahoitusvälineen 
käytettäväksi talouskriisiä vastaan tukemaan näitä inves-
tointeja. Puhtaan teknologian T&K&I-lainat nousivat kai-
ken kaikkiaan yhteensä 4,7 miljardiin euroon, kun edellis-
vuoden vastaava summa oli 1,3 miljardia euroa.

EIP:n liikenteen lainoituspolitiikka edistää ilmastonmuu-
toksen hidastamisen kannalta suotuisia liikennemuotoja, 
muun muassa rautateitä, joukkoliikenteen kehittämistä 
kaupungeissa, sisämaan liikkumisen ohjausta (ns. ”liiken-
nemuotosiirtymää”) ja sisävesiliikennettä sekä meriliiken-



Toimintakertomus ja yritysvastuu22EIP-ryhmä

EIP myöskin hoitaa hiilirahastoja. Vuonna 2009 käynnistet-
tiin EIP:n ja Kreditanstalt für Wiederaufbau -pankin (KfW) 
yhteinen Carbon Programme II -ohjelma. Kysymykses-
sä on Euroopan investointipankin ja KfW:n perustaman 
päästöoikeuksien hankintaa koskevan ohjelman toinen 
vaihe. Tämä uusi ohjelma kohdentuu vähiten kehitty-
neisiin maihin sijoittuviin hankkeisiin, ja se koskee sekä 
vuotta 2012 edeltävää että vuoden 2012 jälkeisen ajan 
päästökauppaa.

Ilmastonmuutosnäkökohdat on valtavirtaistettu entistä 
laajemmin EIP:n toimintaan. Tällä tavoin voidaan vakuut-
tua pankin rahoittamien hankkeiden laadusta niiden il-
mastonmuutosta koskevien suositusten ja ratkaisujen 
suhteen. Eräät käytännöt ovat jo vakiintuneet ja osoitta-
neet hyödyllisyytensä. Näihin sisältyvät muun muassa: 
lämpövoimahankkeista syntyvien hiilidioksidipäästöjen 
kustannusten kirjanpito laitosten taloudellista tuottoastet-
ta laskettaessa; tiehankkeiden hiilivaikutusten arviointi tie-
tä käyttävien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen perusteel-
la; hankkeiden yksityiskohtainen erittely energian käytön 
tehostamismahdollisuuksien ja eri osatekijöiden tunnis-
tamiseksi; hankkeiden arviointi niiden esisuunnitteluvai-
heesta alkaen tarkoituksena tunnistaa eri mahdollisuuksia 
tuottaa päästöoikeuksia Kioton mekanismien mukaisesti. 
Hankkeen promoottorit voivat saada teknistä apua tunnis-
tettujen mahdollisuuksien valmistelemiseksi ja tuomiseksi 
markkinoille. Pankki muotoilee parhaillaan parhaita toi-
mintatapoja sekä  kehittää johtamisrakennetta, kartuttaa 
henkilöstön osaamista ja kasvattaa työntekijöiden ympä-
ristötietoisuutta. Tähän liittyvä kokeiluhanke on EIP-rahoit-
teisten hankkeiden aiheuttamien kasvihuonekaasupääs-
töjen arvioiminen EIP:n hiilijalanjäljen määrittämiseksi.
Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat globaalis-
ti merkittäviä ja koskevat kaikkia maailman ihmisiä, ne 
myös vaativat yhteisiä toimia, jos ongelmat halutaan rat-
kaista tehokkaasti. Tästä johtuen EIP painottaa erityisesti 
yhteistyötä muiden alueellisten ja kahdenvälisten rahoi-
tuslaitosten kanssa. YK:n ilmastonmuutoskonventin (Uni-
ted Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) joulukuussa 2009 pidetyn Kööpenhaminan il-
mastokokouksen yhteydessä järjestettiin oheistapahtu-
ma ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisesta. Ta-
pahtuma kokosi yhteen edustajia Euroopan komissiosta, 
AfD:stä, EBRD:stä ja KFW:stä, ja käsiteltävänä aiheena oli 
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Kehityspankit lupautuivat parantamaan ilmastonmuutok-
seen liittyvien rahoituksen ja toimien koordinaatiota, jotta 
asiakkaat ja partnerit pystyvät saamaan uudet rahavirrat 
mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Kööpenhami-
nassa ei syntynyt laillisesti sitovaa sopimusta. Lopputu-
loksena syntyi Kööpenhaminan sitoumus (”Copenhagen 
Accord”), jossa osapuolia kehotetaan tarjoamaan kehitys-
maiden päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutok-
seen sopeutumiseen uutta ja riittävää rahoitusta. Alueelli-
sissa kehityspankeissa, EIP mukaan lukien, on parhaillaan 
käsiteltävänä toimenpiteet, joilla nämä sitoumukset voi-
daan panna täytäntöön.

sopeutumista koskevat rahoitustarpeet ja Euroopan ra-
hoituslaitosten rooli. Tapahtuman jatkoksi perustettiin 
työryhmä jakamaan tietoa sopeutumishankkeiden hyvis-
tä käytännöistä ja omasta politiikasta. Tässä tavoitteena on 
tutkia mahdollisuuksia sovittaa yhteen erilaiset ratkaisut ja 
toimintatavat.
 
Ennen UNFCCC:n Kööpenhaminan ilmastokokouksen 
varsinaista alkua alueellisten kehityspankkien ja IMF:n 
päättäjät vetosivat konventin osapuoliin kunnianhimoi-
sen, kattavan ja oikeudenmukaisen sopimusjärjestelyn 
aikaansaamiseksi ilmastonmuutoksen lievittämiseksi.  

Koska ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set ovat globaalisti merkittäviä, EIP 
painottaa erityisesti yhteistyötä mui-
den alueellisten ja kahdenvälisten 
rahoituslaitosten kanssa
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Tukea ympäristön kestävään 
kehitykseen

Euroopan investointipankki toimii kestävän ympäris-
tön puolesta EU:n kestävän kehityksen politiikan ta-
voitteita edistävän toiminnan tueksi. EIP:n yleinen toi-
mintamalli kuvataan pankin toimintasuunnitelmassa, 

Maapallomme tulevaisuuden kannalta ympäris-
tön kestävyydellä on ratkaiseva merkitys. Tätä 
korostaessaan EIP lisäsi ympäristöalan rahoi-
tusta 41 prosentilla 2009 lainanannon noustes-
sa maailmanlaajuisesti 25,3 miljardiin euroon. 
Vuotta aikaisemmin vastaava määrä oli 18 mil-
jardia euroa. Ympäristön kestävyyttä tukevien 
lainojen osuus oli yhteensä 32 prosenttia EIP:n 
koko luotonannosta.

useissa yritysvastuuta käsittelevissä asiakirjoissa ja tar-
kistetussa julkilausumassa ympäristö- ja sosiaalipolitii-
kasta. Uudessa kannanotossa esitetään ympäristövaa-
timukset ja sosiaaliset vaatimukset, jotka on asetettu 
EIP-rahoitteisille hankkeille. Se myös kiinnittää eri-
tyistä huomiota kolmannen vuosituhannen kahteen 
suurimpaan ympäristöhaasteeseen, toisin sanoen 
tarpeeseen lieventää ilmastonmuutosta ja sopeutua 
muuttuvaan ilmastoon sekä ratkaista ekosysteemien 
ja niihin liittyvän biologisen monimuotoisuuden tu-
houtumisen ja kuluttavan käytön ongelmat.

EIP:n ympäristö- ja yhteiskuntavastuun määrittelys-
sä käytetään perusteina seuraavia kolmea päätavoi-

Pankki kiinnittää erityistä huomiota 
kolmannen vuosituhannen kahteen 
suurimpaan ympäristöhaasteeseen, 
toisin sanoen tarpeeseen lieventää il-
mastonmuutosta ja sopeutua muuttu-
vaan ilmastoon sekä ratkaista ekosys-
teemien kuluttavan käytön ongelmat
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tetta: ensimmäisenä tavoitteena on huolehtia siitä, 
että kaikki rahoitettavat hankkeet ovat EU:n ympä-
ristöperiaatteiden ja -velvoitteiden mukaisia. Toisena 
päätavoitteena on edistää hankkeita, jotka suojaavat 
ja parantavat luonnonympäristöä ja rakennettua ym-
päristöä sekä edistävät sosiaalista hyvinvointia. Tämä 
tukee kuudennessa ympäristöä koskevassa toiminta-
ohjelmassa ”Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valin-
ta” määriteltyä EU:n toimintapolitiikkaa. Kolmanneksi 
tavoitteena on kantaa vastuuta omasta ympäristöja-
lanjäljestä, eikä ainoastaan itse jättämästään jäljestä 
vaan myös EIP-rahoitteisista hankkeista syntyvästä 
hiilijalanjäljestä.

Pankki lainoitti ympäristöhankkeita kaikkiaan 25,3 
miljardin euron arvosta. Siitä olennainen osa, 23,6 
miljardia euroa, käytettiin EU:n jäsenvaltioihin koh-
distuviin hankkeisiin. Tähän lukuun ei sisälly hankkei-

den ympäristönsuojelullisia rakenneosia silloin, kun 
hankkeen yleistavoite ei suoraan liity ympäristöön 
mutta jolla kuitenkin on myönteinen vaikutus ympä-
ristön tilaan. Laajentumismaiden ympäristönsuojelu-
hankkeisiin myönnettyjä lainoja kertyi 695 miljoonaa 
euroa. Välimeren alueen kumppanuusmaille ympä-
ristöhankkeisiin myönnettiin 446 miljoonan euron 
lainat. Tämän ohella ympäristöalan hankkeisiin suun-
nattiin 89 miljoonaa euroa AKT-maihin, 410 miljoonaa 
euroa Aasian ja Latinalaisen Amerikan hankkeisiin ja 
18 miljoonaa euroa itäisiin naapurivaltioihin.

Ympäristön kestävyys on laaja käsite, joka kattaa mo-
nia eri aloja. Tällä alueella tapahtunut kehitys riippui 
usein edistymisestä EIP:n toimintapolitiikan muilla 
alueilla, joista esimerkkejä ovat kestävän energian ja 
energiatehokkuuden investoinnit sekä puhdasta lii-
kennettä tukevan T&K-toiminnan rahoitus. 
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GEMASOLAR – Tulevaisuutta palvelevaa 
aurinkoenergiaa

Espanjan uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet ovat kasvaneet huimas-
ti, jopa yli 200 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Gemasolar-hanke 
on viimeisin hyvin innovatiivinen hanke seitsemän aurinkolämpövoimalan 
sarjassa, joita pankki on rahoittanut  vuodesta 2005 alkaen. Tällä viimeisintä 
tekniikkaa edustavalla hankkeella avataan tietä aurinkolämpövoiman uudelle 
tuotantotekniikalle, joka myös on paraabelitekniikalla toimivia kaupallisia au-
rinkovoimaloita huomattavasti tehokkaampi vaihtoehto.

Hanke liittyy pankin määrittelemään strategiaan, jossa yhdistetään tuki inno-
vatiivisten kaupallisten laitosten käyttöönottoon sekä lainat tutkimus- ja ke-
hittämisprojekteihin ja innovaatiotoimintaan yrityksille, jotka ovat osoittaneet 
kykynsä ja taitonsa kehittää tekniikkaa eteenpäin. Sevillan kaupungin lähei-
syyteen valmistuvan Gemasolar-laitoksen teho on 17 megawattia. Uudesta 
laitoksesta tulee maailman ensimmäinen kaupallisen kokoluokan CSP-laitos-
sovellus (concentrating solar power), jossa auringon säteet keskitetään keskellä 
olevaan torniin ja syntyvä lämpöhöyry varastoidaan ja siirretään sulasuolaliu-
oksen (molten salt) avulla.

CSP-tekniikan käyttöönotto on yksi Euroopan strategisen energiateknologia-
suunnitelman prioriteeteista. Kyseinen hanke tukee potentiaalisesti merkittä-
vää uusiutuvan energian tekniikkaa. CSP-tekniikalla tuotetun sähkön hinnan 
odotetaan alenevan tulevaisuudessa, kun tämä tekniikka kehittyy ja paranee, 
laitosyksiköiden tuotantoteho (MW) nousee, kilpailu kiristyy, lämmön varas-
tointitekniikka paranee, käyttöön tulee uusia lämmönsiirtonesteitä ja laitos-
ten käynnissäpito, ts. operatiivinen toiminta ja kunnossapito, paranee. Sen 
jälkeen aurinkoenergia pystyy varsin pian kilpailemaan tasaveroisesti keskiko-
koisten maakaasua polttoaineena käyttävien lämpövoimalaitosten kanssa.
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EU:n vuoden 2009 energia- ja ilmastopoliittisessa toi-
menpidesuunnitelmassa EU:lle määritellään seuraavat 
velvoitteet: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
20 prosentilla vuodesta 1990 vuoteen 2020, uusiutuvan 
energian osuuden kasvattaminen 20 prosenttiin EU:n ko-
konaisenergiankulutuksesta ja biopolttoaineiden osuu-
den nostaminen vähintään 10 prosenttiin liikenteen polt-
tonesteistä. Siinä säädetään myös, että energiankulutusta 
on vähennettävä 20 prosentilla vuoden 2020 perusske-
naarioon verrattuna.

Ilmastonmuutoksen haaste on myös mahdollisuus. Se 
avaa mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomisel-
le, “vihreille” yrityksille ja kilpailukyvyn parantamiselle. 
Pankki keskittää energiarahoituksensa seuraaviin pai-
nopistealueisiin: uusiutuva energia; energiatehokkuus; 
energia-alan tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot; ener-
giaomavaraisuuden ja monipuolisen hankintarakenteen 
turvaaminen (mm. Euroopan laajuiset energiaverkot). 
Uusiutuvan energian hankkeiden rahoitus 2009 oli 4,2 
miljardia euroa (2008: 2,2 mrd. e). EIP-lainat uusiutuvan 
energian hankkeille vuodesta 2005 lukien ovat kasvaneet 
43 prosentista 70 prosenttiin EIP:n kokonaisrahoitukses-
ta voimantuotantoon. Tämän ohella EIP:n lainat energia-
tehokkuutta parantaville hankkeille myös lähes kaksin-
kertaistuivat vuoden 2008 tasosta nousten 1,5 miljardiin 
euroon 2009. Luotonantoa täydennettiin useilla EIP:n ja 
muiden toimielimien, muun muassa Euroopan komission 
yhteisillä aloitteilla pyrkimyksenä kehittää energiatehok-
kuutta hankesuunnitteluun annettavan teknisen avun 
keinoin.

Kaupunginjohtajien ilmastotavoitteita koskeva ”Cove-
nant of Mayors” -aloite käynnistettiin 2009. Sen tarkoi-
tuksena on parantaa energiatehokkuutta ja kehittää 

Investoinnit kestävään, kilpailukykyiseen  
ja varmaan energiahuoltoon

Ilmastonmuutoksen haaste on myös 
mahdollisuus. Se avaa mahdolli-
suuksia uusien työpaikkojen luomi-
selle, “vihreille” yrityksille ja kilpailu-
kyvyn parantamiselle

EIP on ottanut kestävän, kilpailukykyisen ja varman 
energiahuollon yhdeksi päätavoitteekseen ja lisännyt 
merkittävästi energiarahoitustaan. Energiasektorin ra-
hoitus on viime vuosina jatkuvasti kasvanut nousten 
14,8 miljardiin euroon 2009. Kasvua edellisen vuoden  
10,2 miljardista eurosta oli 44 prosenttia.
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Pankki on vähentänyt rahoitusta öljyntuotantosekto-
rilta, jonka osuus vuodesta 2005 lukien on ollut alle 1 
prosenttia EIP:n energia-alan lainoista. Öljynjalostus-
alan rahoitus keskittyy energiatehokkuuden hankkeille 
ja korvaaville laitoshankkeille, ja tuotantokapasiteetin 
laajennukseen liittyvät hankkeet on suljettu pois rahoi-
tuksen piiristä. EIP:stä on tullut entistä valikoivampi hii-
li-intensiivisen sähköntuotannon rahoituksen suhteen. 
Esimerkiksi EIP:n rahoitusta voivat saada ainoastaan ki-
vihiili- tai ruskohiilivoimalat, joilla korvataan vanhoja lai-
toksia ja jotka käyttävät uusinta ja parhainta tekniikkaa, 
on rakennettu ns. capture ready -periaatteella, eli niihin 
on asennettu hiilen talteenottojärjestelmä, ja jotka mah-
dollistavat voimantuotannossa hiili-intensiteetin vähen-
tämisen vähintään 20 prosentilla.

kestävän energian ohjelmia Euroopan kaupungeissa ja 
alueilla. Aloitteella pyritään tarjoamaan ratkaisuja julki-
sille rakennuksille, katuvalaistukselle ja puhtaalle julki-
selle liikenteelle. EIP myös hoitaa ELENA-rahoitusohjel-
maa (European Local Energy Assistance), jolle on varattu 
15 miljoonan euron budjetti ja jolla tuetaan suurien il-
mastonmuutosta torjuvien energiainvestointiohjelmien 
valmistelua.

EIP ja komissio työskentelevät myös rinnan vauhditta-
maan Euroopan unionin siirtymistä vähähiiliseen ta-
louteen erityisesti Euroopan strategisen energiatek-
nologiasuunnitelman (SET-suunnitelman) puitteissa. 
Suunnitelman tavoitteena on vauhdittaa kohtuuhintais-
ten ja vähän päästöjä aiheuttavien energiateknologioi-
den kehitystä. Tässä asiassa pankki suuntaa rahoitusta 
yhä enemmän uusiin tekniikoihin, kuten esimerkiksi hii-
lidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Se osallistuu 
alustaviin keskusteluihin aloitteiden toteuttamiseksi alu-
eellisten klustereiden tasolla muun muassa Britanniassa 
Humbersidessa ja Alankomaissa Rotterdamissa.

Sähkönjakeluverkot sekä maakaasun kuljetusinfrastruk-
tuuri ja varastot voivat edelleen hyötyä EIP:n lainoista ja 
ne myös sitä kautta vaikuttavat edullisesti EU:n energia-
huollon toimivuuteen monipuolistamalla energiahuol-
toa ja turvaamalla huoltovarmuutta. Suuri osa vuoden 
2009 energiarahoituksesta kohdistui sähköverkkoihin 
(34 %) ja maakaasun kuljetusinfrastruktuuriin (11 %). 

Energiarahoitus: EU ja liittymisneuvotteluja käyvät 
valtiot

(mrd. e)

Yhteensä

TEN-energiaverkot 2,0

Uusiutuva energia 4,2

Energiatehokkuus 1,5

Monipuolisuus ja energiaomavaraisuus 5,9

Nykyaikaisten energialähteiden saatavuus liitty-
misneuvotteluja käyvistä valtioista 0,3

Luottoliimitit 0,2

Yhteensä 14,2
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Tunnustusta EIP:lle roolistaan uusiutuvi-
en energiamuotojen tukemisessa

EIP:n aktiivisuus uusiutuvan energian rahoituksessa noteerattiin myös monis-
sa ammattijulkaisuissa, jotka palkitsivat pankin kasvavasta roolistaan alan ra-
hoittajana. Euromoney ja Ernst & Young palkitsivat pankin vuoden parhaana 
lainoittajana ‘Renewable Lender of the Year’ -palkinnolla. Environmental Fi-
nance Review äänesti pankin ‘Euroopan parhaaksi rahalaitokseksi uusiutuville 
energioille’ ja Project Finance International nimesi sen ‘Vuoden parhaaksi mo-
nenväliseksi rahoituslaitokseksi’.

Lisäksi tietyt pankin rahoittamat yksittäiset hankkeet saivat osakseen lukuisia 
tunnustuksia. Euromoneyn Project Finance Magazine -lehden ‘Deals of the Year 
2009’ -listalla on jopa viisi pankin tukemaa hanketta, joista kaksi oli uusiutuvan 
energian hankkeita. Itä-Turkin Osmaniyen  maakuntaan rakennettavalle tuu-
livoimapuistolle myönnetty 30 miljoonan euron EIP-laina sai parhaana sisä-
maan tuulipuistohankkeena ‘European Onshore Wind Deal of the Year 2009’ 
-tunnustuspalkinnon. Tällä 135 megawatin tuulivoimalaitoksella odotetaan 
saatavan aikaan vuosittain yli 300 000 tonnin säästöt hiilidioksidipäästöissä.

EIP:n 300 miljoonan euron laina Belgian 165 megawatin Belwind-me-
rituulivoimahankkeelle palkittiin ‘vuoden parhaana voimahank-

keena’. Project Finance -lehden mukaan “tämä rahoitus synnytti 
esikuva hyvin hoidetuille menettelyille, joiden pohjalta voidaan 
toteuttaa Euroopan merituulivoimaloita tukevia operaatioita tu-
levaisuudessa.” Tuolloin EIP vastasi ensimmäisen kerran merituu-
livoimalahankkeeseen liittyvästä projektirahoitusriskistä. Hank-
keen rahoitustarpeesta lähes puolet katettiin EIP:n rahoituksella.

“Esikuva hyvin hoidetuille menette-
lyille, joiden pohjalta voidaan toteut-
taa Euroopan merituulivoimaloita tu-
kevia operaatioita tulevaisuudessa”
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EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa toimintaa varten EIP:llä 
on käytössään monivuotinen 3 miljardin euron suuruinen 
kestävää ja varmaa energiahuoltoa tukeva rahoitusinstru-
mentti, josta rahoitetaan energiahankkeita EU:n naapu-
rimaissa, AKT-maissa, Etelä-Afrikassa ja ALA-maissa. EIP:n 
tavoitteena on tukea toimia, joilla voidaan edistää yritys-
ten ja kotitalouksien hankkeita uusiutuvien energialäh-
teiden käyttöön ja energiatehokkuuden  parantamiseen. 
Tässä tarkoituksessa EIP, muut rahoituslaitokset ja Euroo-
pan komissio perustivat yhteisen Kaakkois-Euroopan 
energiatehokkuusrahaston hankkeiden käynnistämisek-
si Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Kroatiassa, Enti-
sessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Kosovossa, 
Montenegrossa, Serbiassa ja Turkissa. Rahaston peruspää-
oma on yhteensä 95 miljoonaa euroa, jota on tarkoitus 
kasvattaa 400 miljoonaan euroon seuraavien neljän–vii-
den vuoden aikana houkuttelemalla käyttöön lisää rahoi-
tusvaroja julkisilta ia yksityisiltä sijoittajatahoilta. EIP tukee 
edelleen aktiivisesti Välimeren aurinkoenergiasuunnitel-
maa monenlaisilla instrumenteilla, joihin sisältyvät lainat, 
pääomarahoitus ja oman pääoman luonteinen rahoitus. 
Tähän kuuluu myös tekninen apu hankkeiden valmiste-
lua varten Välimeren alueella ja AKT-maissa. Tämän ohel-

la pankki on ollut suunnittelemassa ja valmistelemas-
sa energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä edistävää Global Energy Efficiency and Renewable 
Energy Fund -rahastoa, jota EIP-ryhmä hoitaa. Rahasto si-
joittaa maailmanlaajuisesti alueellisten rahastojen kautta 
kehitysmaihin ja siirtymätalouksiin. Tarkoituksena on no-
peuttaa ympäristön kannalta kestävien tekniikoiden siir-
toa, kehittämistä ja käyttöönottoa maailman köyhimmille 
alueille. Rahastosta on tähän mennessä tehty sijoituksia 
Etelä-Afrikan ja Aasian rahastoihin.
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EIP tehostaa tukea innovaatioille

Vuonna 2009 EIP laina-
si yli 18,2 miljardia eu-
roa tietotalouden inves-
tointeihin, kun edellisen 
vuoden vastaava määrä 
oli 12,5 miljardia euroa. 
Tämä melkein 50 pro-
sentin lisäys lainanan-
nossa vuositasolla on tu-
losta EIP:n tietoisista ja 
harkituista pyrkimyksis-
tä tehostaa investointe-
ja tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan.

EIP:n luotonannon strateginen painopiste on ”tietokol-
miossa”, joka liittää toisiinsa koulutuksen, tutkimuksen ja 
kehityksen (T&K) sekä innovaatiot, sillä koulutus ja T&K 
ovat onnistuneen innovaatiotoiminnan perusedellytyk-
siä. EIP on investoinut vuodesta 2000 alkaen tietotalou-
teen 86,7 miljardia euroa, millä on olennaista merkitystä 
Euroopan kilpailukyvyn ja talouden pitkän aikavälin kas-
vun kannalta.

Strateginen painopiste on ”tietokol-
miossa”, joka liittää toisiinsa koulu-
tuksen, tutkimuksen ja kehityksen 
sekä innovaatiot
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Biotieteet ovat yksi EIP-rahoitteisten investointien kasvu-
alue lainanannon noustessa yli 1,5 miljardiin euroon. Ra-
hoitettavia aloja ovat lähinnä syöpäsairauksien diagnos-
tiikka, edistykselliset lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet.

Tietotalous
Allekirjoitetut lainat

(milj. e)

2009 2000-
2009

Innovaatiot ja TVT- infrastruktuuri 6 419 20 447

Koulutus 2 530 17 951

Tutkimus ja kehitys 8 605 45 906

Yhteensä 18 235 86 741

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit ovat luon-
teeltaan kokeilemista, yrittämistä ja erehtymistä. Tällais-
ten investointien rahoitukseen sisältyy siten mahdollises-
ti korkeampi riski ja myös suuremmat tuotto-odotukset. 
Jotta tällaisia investointeja voidaan tukea, EIP ja Euroo-
pan komissio perustivat yhdessä uuden riskinjakorahoi-
tusvälinen (Risk Sharing Finance Facility) vuonna 2007. 
EIP:n on varannut tähän instrumenttiin 1 miljardia eu-
roa pankin varoista ja Euroopan komissio toiset 1 miljar-
dia euroa seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. 
Pääomapuskurin koko on siten 2 miljardia euroa, jonka 
turvin pankki voi rahoittaa vuosina 2006–2013 noin 10 
miljardiin euroon asti tutkimus-, kehitys- ja innovaatioin-
vestointeja, joihin liittyy tavallista suurempi riski ja tuotto-
odotukset, mutta hakemalla toiminnalleen suurempaa 
lisäarvoa. Tämä luottoriskien jakoon perustuva rahoitu-
sinstrumentti on vahvistanut merkittävästi asemaansa 
koko sen kolmevuotisen historian ajan: instrumentin pe-
rusteella myönnetyt lainat olivat 0,5 miljardia euroa 2007, 
seuraavana vuonna 1 miljardi euroa ja lähes 3 miljardia 
euroa 2009. Keskeisiä toimialoja olivat tekniset alat, bio-
tieteet ja energia-ala sekä tieto- ja viestintätekniikat.

Kun EIP:tä pyydettiin loppuvuodesta 2008 lisäämään 
vuotuista luotonantoa noin 15 miljardilla eurolla vuo-
sina 2008 ja 2009 lievittämään talouskriisiä, yksi hyöty-
vistä sektoreista oli autoteollisuus. EIP perusti erityisen 
“Euroopan puhdas liikenne” -rahoitusvälineen, joka ni-
veltyy laajempaan energian ja ilmastonmuutoksen toi-
menpidepakettiin. Siinä keskeisenä panostusalueena 
ovat investoinnit, jotka vähentävät merkittävästi hiilidi-
oksidipäästöjä koko sektorin kattavan tutkimus- kehitys 
ja innovaatiotoiminnan keinoin. Autoteollisuus sai tästä 
rahoitusjärjestelmästä 2009 yhteensä 3,4 miljardin euron 
EIP-lainat.
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Uusia tehokeinoja diabeteksen hoitoon

Varsovan Orlowskin sairaala testaa parhaillaan kliinisesti uutta kirurgisesti asen-
nettavaa laitetta, joka voi helpottaa diabeetikkoa hallitsemaan sairauttaan ja elä-
mään normaalia elämää sairaudesta huolimatta. Professori Tarnowskin kuvaa 
mahdollisuuksia seuraavasti: “Kokeiltavana oleva menetelmä saattaa olla merkit-
tävä vaihtoehto tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Sillä voidaan välttää insuliinin lisä-
käyttö ja verensokerin tason jyrkät heilahtelut, jotka ovat diabeteksen tavanomai-
seen hoitoon liittyviä sivuvaikutuksia. Jos tämä tutkimus osoittaa, että laite tehoaa 
potilaisiimme – kuten itse vahvasti uskon – se on eräänlainen vallankumous.”

Uutta hoitokeinoa koskevan tutkimuksen mahdollisti EIP:n laina Medinvestille, 
joka on viiden pienen ja keskisuuren yrityksen yhtymä. Yhtymän jokainen yritys 
toimii sellaisten huipputeknisten lääkinnällisten laitteiden kehittämisketjun lop-
pupäässä, joiden mahdollisuudet kaupallistamiseen kansainvälisesti ovat vahvat. 
Medinvest-hankkeeseen liittyvät sairaudet vaihtelevat sydämen kroonisesta vajaa-
toiminnasta ja aivoverenkierohäiriöistä ja -halvauksista diabetekseen ja lihavuu-
teen. Ne kaikki ovat tauteja, joihin sairastuneiden määrä on huomattavan korkea 
kaikkialla maailmassa ja jotka aiheuttavat suuria terveydenhoitokustannuksia.

Nykyään diabeteksen hoito on ensimmäisellä sijalla terveydenhuollon kansallisissa 
budjeteissa ja tauti vie arviolta 8 prosenttia terveydenhuollon menoista. Diabetes on 
yksi yleisimmistä sairauksista maailmassa ja sen levinneisyys on saavuttanut maa-
ilmanlaajuisen epidemian mittasuhteet. Varsinkin tyypin 2 (lihavuuteen liittyvää) 
diabetesta sairastavien lukumäärä on viime vuosina lisääntynyt hälyttävästi. 

Lääketieteen teknologiassa yhdistyvät tekniikan eri osa-alojen huippuosaaminen ja 
kliininen tutkimus, mikä yleensä vaatii suuria pitkäjänteisiä investointeja tutkimus- 
ja kehitystoimintaan. Terveydenhuollon teknologiamarkkinoita hallitsevat pienet 
ja keskisuuret yritykset. Näillä pienehköillä toimijoilla on usein suuria vaikeuksia ra-
hoittaa tuotekehityksen myöhempien vaiheiden kalliita kehityskustannuksia kuten 
kliinisiä kokeita. Riskinjakorahoitusväline voi olla avuksi jakaessaan kehitysprojektiin 
liittyviä riskejä. Medinvest oli niiden ensimmäisten tutkimushankkeiden joukossa, 
jotka ovat hyötyneet tästä rahoitusvälineestä. EIP:n 30 miljoonan euron laina myön-
nettiin hankkeelle, jonka riski on suuri, mutta tuottamalla suurempaa lisäarvoa.
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merenkulkualan hankkeille, satamille, konttitermi-
naaleille ja sisävesiliikenteelle osana strategista pa-
nostusta ”merten valtateihin”, oli 1 miljardi euroa. 
Yhteensä 341 miljoonaa euroa kohdistui muihin 
investointeihin enimmäkseen puiteluottoina tai ra-
hastosijoituksina. EU:n ulkopuolelle suuntautuvat 
EIP-lainat olivat 1,2 miljardia euroa, joilla tuettiin 
rautatie- ja tiehankkeita Montenegrossa, Marokos-
sa, Serbiassa, Tunisiassa ja Turkissa.

Euroopan laajuisia verkkoja koskevalla politiikalla 
pyritään tukemaan Euroopan unionin taloudellista 
ja sosiaalista yhdentymistä ja kehitystä. Euroopan 
laajuiset liikenneverkot helpottavat tavaroiden ja 
henkilöiden liikkuvuutta sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden kehitystä. Ne myös liit-
tävät EU:n laajemmin sen naapurimaihin, niin liitty-
misneuvotteluja käyviin valtioihin kuin eteläisiin ja 
itäisiin naapurivaltioihin. 

Rautateistä on tulossa EIP:lle yhä merkittävämpi 
toimintasektori, jota rahoitettiin yhteensä 3,2 mil-
jardin euron lainoilla. Tästä suuntauksesta kertoo 
myös 32 prosentin lisäys tällä sektorilla 2009 verrat-
tuna vuoden 2008 tasoihin. Tiehankkeiden lainojen 
osuus vuoden 2009 liikenneverkkojen kokonaisra-
hoituksesta oli 4,5 miljardia euroa. Luotonanto il-
mailutoimialalle oli 1,7 miljardia euroa. Rahoitus 

Euroopan liikenneverkot (TEN-T)

Euroopan laajuiset liikenteen TEN-verkkohankkeet ja tärkeät liiken-
nekäytävät saivat yhteensä 11,9 miljardin euron EIP-lainat 2009. Li-
säystä vuoteen 2008 oli 20 prosenttia. EIP on jo vuosien ajan ollut 
näiden korkealaatuisten yhteiskunnalle elintärkeiden verkostojen 
tärkein pankkirahoittaja. Investointitarve perusinfrastruktuuriin 
koko unionin alueella on jatkuva. EIP on tämän vuoksi sitoutunut ra-
hoittamaan Euroopan liikenteen verkkohankkeita vähintään 75 mil-
jardilla eurolla vuosina 2004–2013. Sen rahoituspanos tällä alueella 
oli 52 miljardia euroa vuoden 2009 päättyessä.

Euroopan laajuiset liikenneverkot 
helpottavat tavaroiden ja henkilöi-
den liikkuvuutta sekä muita heikom-
massa asemassa olevien alueiden 
kehitystä
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Julkisen ja yksityisen tahon kumppanuuksilla (PPP-
hankkeilla) on tärkeä rooli liikenneverkkoinvestoin-
neissa. PPP-hankkeiden rahoitus 2009 oli yhteen-
sä 9 prosenttia EIP:n liikennerahoituksesta. Pankki 
on hankkinut PPP-hankkeiden rahoituksesta huo-
mattavan kokemuksen ja asiantuntemuksen. Täs-
tä johtuen Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot 
antoivat EIP:n tehtäväksi perustaa julkisen ja yksi-
tyisen sektorin yhteistyön eurooppalaisen osaa-
miskeskuksen (European PPP Expertise Centre). 
Keskuksen tarkoituksena on edistää PPP-hankkei-
ta koskevaa kokemusten ja parhaiden käytäntöjen 
jakamista, tukea tehokkaasti hankkeiden valmis-
telua ja kohdentaa neuvontapalveluita ensisijais-
ten eurooppalaisen liikennehankkeiden julkiselle 
toteuttajataholle. 

Eurooppalaisen PPP-osaamiskeskuksen perustamisen 
lisäksi EIP jatkoi tiivistä yhteistyötä EU-koordinaattori-
en ryhmän, Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioi-
den, teollisuuden liittojen ja pankkien kanssa nopeut-
taakseen mahdollisuuksien mukaan TEN-hankkeiden 
varsinaista käynnistämistä ja rahoitusta. EIP:n ja ko-
mission yhteistyö koskee myös rakenne- ja kohee-
siorahaston varojen kanavoimisen eurooppalaisille 

Euroopan laajuiset verkot
(2005–2009: 53 mrd. e) (milj. e)
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liikennehankkeille lähinnä Keski- ja Itä-Euroopan jä-
senvaltioissa, Euroopan raideliikenteen harmonisoi-
mista ERTEM-hankkeessa erityisillä tavaraliikenne-
käytävillä (ERTEM: European Rail Traffic Management 
systems) sekä lentoliikenteen järjestelmiä SESAR-
hankkeessa (Single European Sky ATM Research).
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Tukea Barcelonan sataman – Euroopan Välimeren portin 
– kehittämiseen 

EIP:n pitkäaikaiset, yli 20 vuotta jatkuneet yhteistyösuhteet Barcelonan satamalaitok-
sen kanssa (Autoridad Portuaria de Barcelona, APB) on hyvä esimerkki siitä, miten mo-
lemminpuoliseen luottamukseen ja ilmaisun vapauteen perustuvilla yhteistyösuhteilla 
voidaan merkittävästi edistää suuren satamainfrastruktuurin kehittämistä menestyk-
sellisesti. EIP:n vakaan taloudellisen tuen ansiosta ja harkitulla strategisella suunnitte-
lulla Katalonian suurimpaan satamaan on vuosien kuluessa rakennettu vaikuttava inf-
rastruktuuri, joka vahvistaa Barcelonan roolia Välimeren alueen yhtenä tärkeimmistä 
logistiikkakeskuksista.

Barcelonan satama on Euroopan laajuisiin liikenteen TEN-verkkoihin kuuluva kansainvä-
linen merkittävä merisatama, joka on erikoistunut kappaletavaran ja korkean lisäarvon 
tuotteiden käsittelyyn. Satama on yksi Välimeren alueen suurimpia, ja sen kautta kulkee 
noin 77 prosenttia Katalonian ja 23 prosenttia Espanjan koko ulkomaankaupan merilii-
kenteestä. Tehokkaat intermodaaliliikenteen yhteydet maantie- ja rautatieväyliin sekä si-
jainti Barcelonan lentokentän läheisyydessä ovat omiaan vahvistamaan sataman ase-
maa osana yleiseurooppalaista TEN-liikenneverkkoa.

Kappaletavaraliikenteen erityisen voimakas kasvu viimeisen kymmenvuotiskauden aika-
na on vaatinut satamalaitokselta suuria laajennushankkeita, joilla on nostettu sataman 
kapasiteettia ja vahvistettu kilpailuasemaa etenkin Välimeren merikuljetusmarkkinoilla. 
EIP on tässä asiassa antanut APB:lle jo vuosia pitkäaikaista rahoitusta, joka on mukautet-
tu erityisesti satamaninfrastruktuurin tarpeisiin. Satamalaitokselle myönnettyjen allekir-
joitettujen lainojen määrä oli vuoden 2009 lopussa noin 539 miljoonaa euroa. 

Viimeisin 2009 allekirjoitettu rahoituspaketti koskee investointeja, jotka toteutetaan niin, 
että hankkeet saadaan vietyä loppuun vuonna 2012. Ne sisältävät mm. Catalunya-ter-
minaalin  toisen vaiheen, useiden satamarakenteiden lisärakentamisen (konttiliiken-
ne; moneen käyttötarkoitukseen sopivat; lähimerenkulku) eteläisen satamalaiturin ja 
Adosado-satamalaiturin osalta, sekä intermodaaliliikenteen (maantie/rautatie) yhtey-
det, joilla satama pyrkii varautumaan Barcelonan ja dynaamisen sisämaan yhteyksien 
kasvavaan liikenteeseen. Yhteistyösuhteet APB-satamalaitokseen toimivat kannustava-
na esikuvana pankin panostuksessa Espanjan satamien strategiseen uudistamiseen.
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EIP myös osallistui TEN-liikennehankkeita tuke-
van lainavakuusvälineen perustamiseen. Tämä 
uusi rahoitusväline kattaa liikennemääriin liittyvät 
tuloriskit hankkeen kriittisen käyttöönottovaiheen 
aikana. Välineen tarkoituksena on lisätä yksityissek-
torin osuutta TEN-hankkeissa, jotka ovat alttiita lii-
kennevirtojen hitaasta kasvusta johtuville riskeille. 
Vuonna 2009 toteutettu ja keskellä finanssikriisiä 
allekirjoitettu transaktio, joka koski Saksassa Ba-
den-Badenin ja Offenburgin välistä A5-moottoritie-
tä, oli varsinainen läpimurto, kun sen toteutuksessa 
käytettiin hyväksi EIP:n koko tuotevalikoimaa (etu-
oikeutettuja senior-lainoja, pääomalainoja ja omaa 
pääomaa Meridiam-rahaston kautta, jossa EIP:llä 
on omistusosuus).

Lisäksi EIP ja viisi johtavaa eurooppalaista rahoi-
tuslaitosta1 käynnistivät yhdessä erityisen infra-
struktuurirahaston (ns. Marguerite-rahaston) 
2009. Rahaston alkupääoma on 600 miljoonaa 
euro ja rahaston volyymin tavoitteeksi on asetettu 
1,5 miljardia euroa rahaston lopulliseen sulkemi-
seen mennessä 2011. Rahaston toivotaan toimivan 
käynnistävänä rahastona infrastruktuurisijoituksille, 
joiden kautta voidaan toimeenpanna EU:n keskei-
siä politiikkatavoitteita ilmastonmuutoksen, ener-
giaturvallisuuden ja yleiseurooppalaisten liiken-
neverkkojen alueilla. Sen on tarkoitus toimia myös 
esimerkkinä EU-maississa samankaltaisille rahas-
toille, joiden kautta yhdistetään markkinaperustai-
set investoinnit yhteiskuntapolitiikan tavoitteisiin.

1  Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, Kreditans-
talt für Wiederaufbau, Instituto de Credito Official ja Powszechna Kasa 
Oszędności

Yhteistyösuhteet APB-satamalaitok-
seen toimivat kannustavana esikuva-
na pankin panostuksessa Espanjan 
satamien strategiseen uudistamiseen
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EIP:ssä käynnistettiin 2009 suunnitelman mukainen 
EU:n ulkopuolisten toimintojen välitarkistus. Siihen 
myös sisältyi viisaiden komitean johdolla suoritettu 
riippumaton arviointi. Komitean puheenjohtajana 
oli Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entinen 
toimitusjohtaja Michel Camdessus. Komitea luovut-
ti raporttinsa helmikuussa 2010,  ja sen pohjalta laa-
ditaan Euroopan komission ehdotus sekä Euroopan 
parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston myö-
hempi yhteispäätös.

Cotonoun sopimusta, jossa määritellään suuntavii-
vat EIP:n ja AKT-maiden välisistä suhteista, ollaan 
myös tarkistamassa. Tämä sopimus tarkistetaan 
säännöllisesti viiden vuoden välein. Tuloksista tehtä-
vät johtopäätökset esitellään vuoden 2010 loppuun 
mennessä.

EIP myöntää lainoja ja takauksia ehdokasmaihin, 
Kroatiaan, Turkkiin ja entiseen Jugoslavian tasaval-
taan Makedoniaan (EJTM) sekä potentiaalisiin eh-
dokasmaihin, joita ovat Albania, Bosnia ja Hert-
segovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo. Niissä 
pankin toiminta perustuu Euroopan unionin EIP:lle 
antamaan ulkoiseen lainamandaattiin sekä omaan 
liittymistä valmistelevaan rahoitusvälineeseen. EIP 
on Kaakkois-Euroopassa toimiva johtava kansainvä-
linen rahoituslaitos.

Turkille myönnettyjä uusia lainoja kertyi 2,6 miljar-
dia euroa 2009, mikä oli samaa suuruusluokkaa kuin 
kaikkien aikojen ennätysvuonna 2008. Toimintaa 
vauhditti etenkin maailmanlaajuisen finanssikriisin 
vaikutusten torjuminen. Viimeisten kahden vuoden 
aikana EIP on reagoinut nopeasti lisäämällä lainanan-

Merkittävä rahoittaja yli EU:n rajojen

EIP myös antaa huomattavaa taloudellista tukea unionin ulkopuo-
lisissa maissa toteutettaville hankkeille investointirahoituksen 
noustessa yhteensä 8,6 miljardiin euroon. EU:n ulkopuolella toteu-
tetulla EIP-rahoituksella on suurelta osin takaukset EU:n budjetista 
neuvoston hyväksymien lainavaltuuksien puitteissa. Valtuuksissa 
myös määrätään rahoitustoimien tavoitteet eri puolille maailmaa.
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  Ehdokasmaat ja potentiaaliset ehdokasmaat

  Välimeren maat

  Itäiset kumppanuusmaat

  Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren valtiot,  
MMA ja Etelä-Afrikka

  Aasia ja Latinalainen Amerikka

  Keski-Aasian maat

2  Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kosovo (Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244 perusteella), Montenegro ja Serbia.

toa Turkin taloutta tukeviin toimiin – ylimääräiset 500 
miljoonaa euroa/vuosi noin 2 miljardin euron “nor-
maalitason” lisäksi – ja varsinkin vahvistamalla maan 
pk-sektoria, jota 2009 rahoitettiin välittäjäpankeille 
annetuilla yhteensä 1,5 miljoonan euron lainoilla.

EIP-lainat Länsi-Balkanin maihin2 2009 nousivat lähes 
1,7 miljardin euron ennennäkemättömälle tasolle 

koko luotonannon kasvaessa kaikkiaan 4,3 miljardiin 
euroon vuodesta 2005 lukien. Serbia on ollut pääasi-
allinen EIP:n myöntämän rahoituksen saaja siitä läh-
tien, kun pankki aloitti toimintansa uudelleen alu-
een rahoittajana 2001. Lainanannossa maalle tehtiin 
uusi ennätys 897 miljoonaan yltävillä lainoilla 2009. 
Varoista suuri osa suunnattiin Euroopan laajuisten 
verkkojen rakentamiseksi valmiiksi.

Ehdokasmaat ja potentiaaliset ehdokasmaat

Luotonanto 2009 Yhteensä
(milj e)

Turkki 2 648
Serbia 897
Kroatia 415
Bosnia ja Hertsegovina 153
Montenegro 111
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia 103
Albania 13

Yhteensä 4 340
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Välimeren unionin aseman vähitellen vakiintuessa 
EIP on lisännyt voimakkaasti rahoitustukeaan Väli-
meren alueen kumppanuusmaita tukeviin toimiin 
FEMIP-ohjelman avulla. EU:n ja Välimeren maiden in-
vestointi- ja kumppanuusohjelma FEMIP on Välime-
ren alueen rahoittajaksi perustettu rahoituskehys. 
FEMIP-toiminnan volyymi nousi 1,6 miljardin euron 
ennennäkemättömälle tasolle 2009. Investointivo-
lyymi osoitti Välimeren alueen kumppaneille rahoi-
tuskehyksen toimivuuden auttaa näitä  modernisoi-
maan konkreettisia toimiaan maailmanlaajuisesta 
talouskriisistä huolimatta vakiinnuttaen samalla 
asemansa johtavana kehitysrahoittajana Välimeren 
alueella. 

Vuonna 2009 FEMIP-lainat käytettiin 19 suurhank-
keen rahoitukseen sekä pk-yritysten ja pienrahoi-
tustoiminnan tukemiseen. Koko FEMIP-ohjelman 

olemassaolon aikana lokakuusta 2002 lähtien ohjel-
masta on annettu yli 10 miljardia euroa rahoitusta 
Välimeren alueen kumppanuusmaiden uudistami-
seen sekä edistämään uusien työpaikkojen synty-
mistä ja olemassa olevien säilyttämistä. Yksityisyri-
tykset saivat lähes 60 prosenttia FEMIP-rahoituksesta 
allekirjoitettujen lainojen lukumäärän perusteella ja 
yli 40 prosenttia myönnetystä summasta. FEMIP kas-
vatti paitsi luotonantoa, myös synnytti merkittävää 
lisäarvoa etenkin pystyttäessään teknisesti vaativia 
rahoitusjärjestelyitä (PPP-hankkeet; projektirahoi-
tus; rahoitustoimet, joihin liittyy pankin normaalisti 
hyväksymää suurempien rahoitusriskien ottamista). 
Uusia synergiaetuja kumppaneina toimivien rahoi-
tuslaitosten kanssa kehitettiin. Siitä on osoituksena 
yhteisrahoitushankkeiden suuri määrä luotonannon 
ollessa yhteensä yli 1,1 miljardia euroa (lähes 70 pro-
senttia allekirjoitetusta rahoituksesta 2009).

Välimeren maat

Luotonanto 2009 Yhteensä
(milj. e)

Siitä riski-
pääomaa

Marokko  540
Tunisia  434
Jordania  166
Syyria  155
Egypti  122 2
Israel  82
Libanon  70
Alueelliset laina  25  25

Yhteensä 1 593  27
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kin omista rahoitusvaroista ja omilla riskeillä annet-
tavina lainoina. Investointikehyksestä allekirjoitetut 
lainat kasvoivat edellisen vuoden  336 miljoonasta 
eurosta 450 miljoonaan euroon 2009. Tämän lisäk-
si AKT-maiden hankkeisiin lainattiin 413 miljoonaa 
euroa pankin omista rahoitusvaroista, edellisenä 
vuonna 225 miljoonaa euroa. Etelä-Afrikan tasaval-
lan hankkeita lainoitettiin erillisen valtuutuksen pe-
rusteella 280 miljoonalla eurolla, 2008 vastaavasti 
203 miljoonalla eurolla.

Rahoitusmarkkinoiden globaali sekasorto katkaisi 
useimpien AKT-maiden talouskasvun. Yksityissekto-
rin tukeminen on tästä syystä ehdottomasti etusi-
jalla. EIP reagoi voimakkaasti maailmantaloutta vai-
vaaman kriisin haasteisiin kasvattamalla lainanantoa 
palauttamaan luottamusta ja luomaan pohjaa tule-
valle kasvulle.

Lisäksi pankki rahoittaa hankkeita tiiviissä yhteistyös-
sä EBRD:n kanssa EU:n itäisissä kumppanuusmaissa, 
joita ovat Armenia, Azerbaidžan, Valkovenäjä (neuvos-
ton ja parlamentin suostumuksella), Georgia, Moldo-
va, Venäjä ja Ukraina. Rahoitus perustuu 3,7 miljardin 
euron suuruiseen lainamandaattiin, joka on annet-
tu vuosille 2007–2013. Toiminnan painopistealueita 
ovat EU:n kannalta merkittävät liikenne- (yleiseuroop-
palaiset liikennekäytävät), energia-, televiestintä- ja 
ympäristöhankkeet. EIP myös perusti EU:n antaman 
mandaatin ohelle oman 1,5 miljardin euron suurui-
sen Eastern Partner Facility –laina- ja takausvälineen 
kyseisissä kohdemaissa toteutettavia EU:n investointi-
hankkeita varten. Tämän rahoitusvälineen luottojen ja 
takausten riskeistä pankki vastaa itse.

EIP:n osallistumien Afrikan, Karibianmeren ja Tyy-
nenmeren valtioissa sekä merentakaisissa alusmais-
sa keskittyy toimintaan, jolla viedään eteenpäin yk-
sityissektorin aloitteita ja edistetään talouskasvua. 
Toiminnan etuna on lisäksi, että se vaikuttaa edulli-
sesti laajempaankin yhteisöön ja alueeseen. Julkisen 
sektorin hankkeita tuetaan silloin, kun ne ovat rat-
kaisevan tärkeitä yksityissektorin kehittämiseksi ja 
kilpailukykyisen toimintaympäristön luomiseksi yri-
tyksille. Hankkeet valitaan siten, että valituilla hank-
keilla saadaan aikaan kestäviä taloudellisia, yhteis-
kunnallisia ja ympäristöhyötyjä.

Rahoitus EIP:n toimiin tulee unionin jäsenvaltioi-
den budjeteista investointikehyksen kautta ja pan-

Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren valtiot, MMA ja Etelä-Afrikka

Luotonanto 2009 Yhteensä
(milj. e)

Siitä riski-
pääomaa

Afrikka 625 222
 Eteläinen Afrikka ja Intian valtameri 180  5
 Länsi-Afrikka 137  105
 Itä-Afrikka 133  6
 Keski-Afrikka ja Päiväntasaajan Afrikka 99  30
 Useita alueita koskevat hankkeet 76  76
Karibianmeri 64  43
Tyynimeri 23  7
Alueelliset hankkeet AKT 178  178
MMA 10

AKT-MMA 863 450
ETELÄ-AFRIKKA  280 –
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Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa EIP saa ra-
hoittaa nykyisen valtuutuksen perusteella 3,8 miljar-
din euron kokonaismäärään asti vuosina 2007–2013. 
ALA-maiden lainoittaminen kuuluu EU:n taloudelli-
sen yhteistyön strategiaan kyseisten alueiden kanssa. 
Toiminnan pääpaino on EU:n läsnäolon tukeminen 
suorien ulkomaisten investointien sekä asiantun-
temuksen ja teknologian siirron kautta. Toiminta si-
sältää myös ympäristönsuojeluhankkeita ilmaston-
muutos mukaan lukien, sekä EU:n energiahuollon 
turvaamista edistäviä hankkeita. Aasia ja Latinalai-
nen Amerikka saivat 2009 yhteensä 1 288 miljoonan 
euron EIP-lainat. Se on lähes kolme kertaa enemmän 

kuin edellisen vuoden rahoitus (2008: 469 milj. e). 
Aasian investoinnit olivat suunnilleen 466 miljoonaa 
euroa, samalla kun luotonanto Latinalaiseen Amerik-
kaan  oli yhteensä noin 823 miljoonaa euroa.

EIP:n rahoitettavaksi soveltuvista Keski-Aasian mais-
ta (Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenia ja Uz-
bekistan)  Tadžikistanin tasavalta allekirjoitti ensim-
mäisenä puitesopimuksen 2009. Se luo pohjan EIP:n 
vastaiselle luotonannolle Tadžikistaniin korostaen, 
että  energiahankkeille ja investoinneille ympäris-
tönsuojeluun annetaan asianmukainen etusija ja 
huomio.

Aasia ja Latinalainen Amerikka

Luotonanto 2009 Yhteensä

Latinalainen Amerikka 823
Panama 538
Argentiina 170
Kolumbia 100
Nicaragua 15
Aasia 466
Vietnam 147
Kiina 119
Pakistan 100
Intia 100

Yhteensä 1 288
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Yhteiskuntavastuun ja sosioekonomisen kehityksen tunnustuspalkinnot 2009 EIP-
rahoitteiselle kaivoshankkeelle Mosambikiin

Kaivannaisteollisuus ja kaivoshankkeet ovat usein luonteeltaan monimutkaisia ja  vaativia. Toisaalta ne voivat 
myös olla ihanteellisia luomaan lisäarvoa paikallisille luonnonvaroille, kasvattamaan vientituloja ja tuotta-
maan kohdemaille verotuloja rojaltimaksujen ja yritysverojen kautta. EIP pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä mak-
susuoritusten osalta tukemalla aktiivisesti kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavaa EITI-aloitetta. Se edistää 
EITI-hanketta lainanhakijoidensa keskuudessa kannustaessaan näitä ottamaan käyttöön EITI-järjestelmän ra-
portointiperiaatteet ja julkistamaan luonnonvaroista saadut tulot.
Joissakin maissa ja etenkin koko AKT-alueella (Afrikassa, Karibianmeren ja Tyynenmeren alueilla) malmivarat 
ovat paras käytettävissä oleva keino kehittää maiden talouksia. Kaivannaissektorien hankkeet voivat lisäksi luo-
da pysyväisluonteisia suoria työpaikkoja ja välillisiä työpaikkoja sekä antaa koulutusta, mikä lisää paikallista 
ammattitaitoa ja osaamista. 

Tätä taustaa vasten EIP oli hyvin iloinen kahdesta merkittävästä palkinnosta, jotka pankin rahoittama Moma 
Titanium Mineral -kaivosyritys Pohjois-Mosambikista voitti hiljattain. Palkinnot myönnettiin poikkeuksellisen on-
nistuneesta panoksesta yhteiskuntavastuun ja sosioekonomisen kehityksen alueilla. Moma Titanium -kaivoksen 
omistaja ja toiminnasta vastaava Kenmare Resources sai syyskuussa 2009 President’s Award -palkinnon  par-
haasta kansainvälisestä yhteiskuntavastuuohjelmasta. Palkinnon myönsi Irlannin kauppakamari yhteistyössä 
Irlannin yhteisöasioiden ministeriön kanssa tunnustuksena Kenmare Moma Development Association (KMDA) 
-yhdistyksen työstä. Lokakuussa 2009 KMDA voitti toisenkin arvostetun palkinnon, joka annettiin erityisistä ai-
kaansaannoksista kaivosyhdyskunnan väestön sosiaalis-taloudellisten olosuhteiden parantamisessa. Nedbank 
Socio-Economic Award -palkinnosta päätti riippumattomista asiantuntijoista koostuva paneeli. Ratkaisua edel-
si haastattelu ja kolmipäiväinen tarkastuskäynti, jossa selvitettiin KMDA:n työtä sekä tavattiin hankkeiden hyö-
dynsaajia. Nedbank kiitti erityisesti sitä, että KMDA:n kehitystyö alkoi jo ennen kaivostoiminnan käynnistymistä 
ja että yhdistyksellä on strateginen kokonaisnäkemys, alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa sekä kiin-
teät kumppanuussuhteet niin kansainvälisiin kuin paikallisiin valtiosta riippumattomiin järjestöihin ja valtiosi-
donnaisiin elimiin.

Kenmaren vuonna 2004 perustaman KMDA-yhdistyksen tavoitteena on tukea Moman kaivospaikkakunnan 
väestön sosioekonomista kehitystä. Kaivosyhdyskunnan väestömäärä on noin 10 000 henkeä.  KMDA on pe-
rustanut paikallisten ja kansainvälisten partnerilaitosten tuen avulla pieniä paikallisia yrityksiä, jotka harjoitta-
vat munantuotantoa, broilerilihan tuotantoa ja vihannesviljelyä, mikä tuo kuudelle kylälle vuosittain 150 000 
Yhdysvaltain dollarin tulot. KMDA on myös järjestänyt liikkuvan terveysaseman, jonka henkilökuntaan kuuluu 
kiertävä yleislääkäri ja hammaslääkäri; pannut alulle ruokaturvan ja terveyden (lähinnä hiv-tartuntojen eh-
käiseminen) edistämiseen tähtääviä hankkeita; rakentanut neljä uutta koulua; perustanut säästö- ja laina-
ohjelmia; asentanut vesipumppuja; ja muodostanut jalkapallon ammattilaisliigan.  Vaikka riittää vielä paljon 
työtä, seudulla on tuskin yhtä ainoaa perhettä, joka ei olisi hyötynyt tavalla tai toisella KMDA:n ohjelmasta. Yli 
200 ihmistä on tähän mennessä hyötynyt järjestetystä sosiaalisesta toiminnasta. KDMA:n tuloa tuottavaan 
toimintaa osallistuvat ihmiset ansaitsevat Mosambikin vähimmäispalkkaa enemmän. Myös kaivostyönteki-
jöille maksetaan huomattavasti maan keskiansioita enemmän. 

EIP rahoitti Moma Titanium -hanketta vuosina 2004 ja 2005 aikaisemmin perustetusta investointikehyksestä 
kaikkiaan lähes  58 miljoonan euron lainoilla.

EIP oli hyvin iloinen kahdesta palkin-
nosta, jotka Moma Titanium Mineral 
-kaivosyritys voitti poikkeuksellisen 
onnistuneesta panoksesta yhteis-
kuntavastuun ja sosioekonomisen 
kehityksen alueilla
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EIP:n varainhankinnassa ei vuoden aikana ollut on-
gelmia. Joustava ja tasapainoinen rahoitusstrategia 
osoitti toimivuutensa myös vuoden erittäin epävar-
moissa markkinaolosuhteissa. Strategian tunnus-
piirteisiin kuuluu markkinoiden vaihtelevan kysyn-
täkäyttäytymisen huomioiminen, vahva läsnäolo 
benchmark-markkinoilla ja monipuoliset rahoituk-
sen lähteet.

Vuoden 2009 käynnistyessä markkinoita varjosti 
yhä lokakuun puolivälistä vuoden 2008 loppuun 
asti lähes pysähdyksissä jatkunut markkinatilan-
ne. Lisäksi valtioiden pikaisesti pystyyn panemat 
talouden pelastussuunnitelmat ja kasvavat lai-
nanottotarpeet aiheuttivat suurta epävarmuut-
ta joukkovelkakirjojen tarjonnasta ja kysynnästä 
EIP:n kaikilla markkinasegmenteillä. Hermostuneet 
markkinaolosuhteet aiheuttivat riskien voimakas-
ta uudelleenhinnoittelua kaikissa pääomalajeissa. 
Markkinatilanne parani huomattavasti vuoden ai-
kana, mutta epävarmuus markkinoilla jatkui, jolloin 
oli nähtävissä volatiliteetin kasvua läpi vuoden.

Kuvaus EIP:n lainanotosta 2009

EIP hankkii olennaisen osan luotonantoon tarvittavista ra-
hoitusvaroista kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta, joilta se 
nostaa pitkäaikaista rahoitusta joukkovelkakirjalainojen liik-
keeseenlaskuilla. Pankki on yksi johtavia lainanottajia maa-
ilman joukkolainamarkkinoilla. Varainhankinnan kokonais-
volyymi kasvoi 33 prosenttia edellisvuodesta yhteensä 79,4 
miljardiin euroon 2009. Rahoitus hankittiin toteuttamalla 
runsaat 260 lainajärjestelyä. EIP pääsi siten kasvattamaan 
luotonantoaan EU:n talouden elvytysohjelman mukaisesti.

EIP on yksi johtavia lainanottajia 
maailman joukkolainamarkkinoilla



Toimintakertomus ja yritysvastuu 45 EIP-ryhmä

Yhdysvaltain dollarimarkkinoilta rahoitusta kerät-
tiin vuoden aikana 28 miljardia dollaria.  Ohjelmaan 
sisältyi viisi kiinteäkorkoista ns. globaalijärjestelyi-
nä toteutettua lainaa, sekä yksi vaihtuvakorkoinen 
joukkovelkakirjalaina. Markkinat aktivoituivat vuo-
den toisella neljänneksellä ja alkoivat elpyä hauraas-
ta tilastaan, jolloin lainojen tuottoerot kapenivat 
seuraavissa lainoissa. USD-benchmark-lainaohjelma  
huipentui pankin kaikkien aikojen suurimmassa glo-
baalijärjestelynä toteutetussa benchmark-dollari-
joukkovelkakirjalainassa. Se oli 5 miljardin dollarin 
3-vuotinen laina, joka toteutettiin syyskuussa 2009. 
Räätälöityjen joukkovelkakirjalainojen emissioissa 
myös päästiin isoihin volyymeihin varainhankinnan 
ollessa yhteensä 5 miljardia dollaria. 

Muissa valuutoissa tehdyn varainhankinnan toi-
mintaympäristöä leimannut suuri riskiaversio (ris-
kien välttäminen) lähes sulki kehittyvien markki-
noiden valuuttamarkkinat suurelta osaa vuoden 
alkupuolta. Muiden valuuttojen 11 prosentin mää-
rällinen lisäys, nousten 9,2 miljardiin euroon, oli si-
ten merkittävä saavutus. Varoja hankittiin 16 muus-
sa kuin päävaluutassa 2009 (ja lisäksi seuraavissa 
valuutoissa synteettisinä valuuttalainoina: Brasili-
an real, Ghanan cedi ja Sambian kwacha). Se oli lä-
hes 12 prosenttia vuoden koko varainhankintaoh-
jelman määrästä. Suurimpiin volyymeihin päästiin 
Australian dollari-, Sveitsin frangi- ja Japanin jeni-
määräisissä liikkeeseenlaskuissa. 

Pankin vetovoimaa yhteiskuntavastuullisten sijoit-
tajien keskuudessa kasvatettiin mm. uuden ilmas-
tojoukkovelkakirjalainan Climate Awareness Bond 
liikkeeseenlaskulla Ruotsin markkinoilla. Näiden 
joukkovelkakirjojen tunnuspiirteisiin kuuluu, että 
liikkeeseenlaskuista kertyvät varat käytetään yksin-
omaan pankin rahoittamiin uusiutuvan energian 
ja energiatehokkuuden hankkeisiin. Näiden uusien 
joukkovelkakirjojen tuotosta merkittävä osa oli jo 
maksettu ulos vuoden  2009 loppuun mennessä.

Varainhankinta pankin kolmessa päävaluutassa 
(euro, GBP, USD) oli 70,2 miljardia euroa 2009.

Eurovarainhankinta oli 43,2 miljardia euroa ja yli 
puolet hankitun rahoituksen määrästä.  Tässä on 
kasvua merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna (16,8 
mrd. e ja 28,2 % koko varainhankinnan määrästä). 
EARN-benchmarklainat (Euro Area Reference Note) 
muodostivat liikkeeseenlaskujen suurimman pää-
ryhmän ollen yhteensä 32,1 miljardia euroa. Suun-
natussa ja strukturoidussa lainasegmentissä mää-
rällinen lisäys oli voimakasta nousten 11 miljardiin 
euroon. EIP pyrki suunnitelmallisesti laajentamaan 
sekä sijoittajakuntaansa että varainhankinnan läh-
teitään. Tässä tarkoituksessa hakeuduttiin ensim-
mäistä kertaa Saksan euromääräisten velkakirjojen 
(Schuldscheine) ja rekisteröityjen velkakirjojen (Na-
mensschuldverschreibungen) markkinoille.  Varain-
hankinta näiltä markkinoilta oli 2,7 miljardia euroa. 
Liikkeeseen laskettiin myös osuuskuntatyyppi-
siä vaihtuvakorkoisia velkakirjalainoja (“Coopera-
tive Floating Rate Notes”), jotka olivat yhteensä 
4,5 miljardia euroa. Lainasyndikaatit muodostuivat 
kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa euroop-
palaisista osuuspankki-, kansanpankki- ja säästö-
pankkisektorin pankeista.

Englannin puntavarainhankinta oli 5,8 miljardia 
puntaa 2009.  Vaikka liikkeeseenlaskujen volyy-
mit jäivätkin aikaisempaa pienemmiksi, pankki oli 
tänäkin vuonna puntamarkkinoiden johtava ei-
valtiollisen tahon liikkeeseenlaskija. Pankki pääsi 
laskemaan liikkeeseen useita suhteellisen suuria 
benchmark-lainoja. Näistä ensimmäinen oli uusi 
1 miljardin GBP:n suuruinen laina. Se oli ennätys-
mäisen suuri yhtenä eränä liikkeeseen laskettu 
kiinteäkorkoinen puntalaina, ja se toteutettiin hel-
mikuussa. Seuraavaksi toteutettiin 600 miljoonan 
GBP:n suuruinen liikkeeseenlasku kesäkuussa 2009. 
Sekin oli harvinaisen suuri kiinteäkorkoinen punta-
laina, ja sen laina-aika on 20 vuotta.



Hallinto

Euroopan komission 
puheenjohtaja José Manuel 

Barroso otti vastaan Euroopan 
investointipankin pääjohtajan 

Philippe Maystadtin 
maaliskuussa 2009 Brysselissä
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on asetettu 20 prosentin osuus EIP:n koko luotonan-
nosta, jota korotetaan 22 prosenttiin 2011 ja edel-
leen 25 prosenttiin 2012.

Tuorein aloite, jossa EIP näyttää tietä, on EIP-ra-
hoitteisten hankkeiden aiheuttamien kasvihuone-
kaasupäästöjen arvioiminen EIP:n hiilijalanjäljen 
määrittämiseksi. EIP:n yhteistyö muiden kansainvä-
listen rahoituslaitosten (IFI) kanssa on läheistä best 
practice-kokemusten vaihdossa ja keskinäisessä 
tiedonvaihdossa.

Ympäristöstandardien tarkoituksena on suojata ja 
parantaa luonnonympäristöä ja rakennettua ympä-
ristöä, samoin sosiaalisten standardien tarkoitukse-
na on turvata oikeuksia ja parantaa toimeentuloa nii-
den ihmisten kohdalla, joita EIP-rahoitteiset hankkeet 
koskevat. Sosiaaliset standardit on tarkoitettu edistä-
mään yksilön hyvinvointia ja sosiaalista eheyttä sekä 
kestävien yhdyskuntien toteuttamista.

EIP rajoittaa rahoituksensa koskemaan ainoastaan 
hankkeita, jotka turvaavat ihmisoikeuksien kunnioituk-
sen ja noudattavat EIP:n sosiaalisia standardeja. Nämä 
standardit perustuvat Euroopan unionin perusoikeus-
kirjan periaatteille ja kansainvälisille hyville käytänteil-
le. Ihmisoikeudet ovat laaja kokonaisuus ja kysymys, 
johon yleisö kohdistaa entistä enemmän huomiota, 
mukaan lukien asiakeskeiset ryhmät, jotka omistautu-

EIP edistää vastuullisten toimintatapojen käyttöön-
ottoa tavallaan toteuttaa tehtäväänsä ja sisäisen 
hallintonsa kautta. EIP tunnustaa, että sillä on suo-
ra vaikutus asiakkaisiin, toimittajiin ja työntekijöihin 
sekä tiedostaa toimitilojensa ympäristövaikutuksen. 
Pankki on tietoinen investointipäätöstensä mahdol-
lisista vaikutuksista sekä siitä, miten nämä päätök-
set saattavat  vaikuttaa yhteiskuntamme kohtaamiin 
globaaleihin haasteisiin. Ympäristövaatimusten täyt-
tämiseen liittyvät ja sosiaaliset perusteet ovat tä-
män takia olennainen osa kaikissa EIP-rahoitteisissa 
hankkeissa. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan merkitys on jatku-
vasti kasvanut pankin toimissa. Tästä johtuen EIP 
päätti kehittää ja ottaa käyttöön uuden mittariston 
ilmastonmuutoksen arvioimiseksi, joka sisällytettiin 
toimintasuunnitelmaan vuosille 2010–2012. Pank-
ki voi tällä keinoin raportoida ilmastonmuutoksen 
lieventämistä ja muutokseen sopeutumista tuke-
vista hankkeista objektiivisesti pystyessään arvioi-
maan sellaisten allekirjoitettujen lainahankkeiden 
kokonaismäärää, jotka auttavat torjumaan ilmaston-
muutosta. Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeiden 
hankkeiden luotonantotavoitteeksi vuodelle 2010 

EIP:n käsityksen mukaan yritysvastuu ja kestävä kehitys ovat moitteetonta liiketoimin-
taa, sillä vastuullisessa toiminnassa taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen, sosiaalinen 
hyvinvointi ja ympäristönsuojelu sovitetaan tasapainoisesti yhteen. Onnistuakseen ta-
voittamaan koko yhteiskunnan EIP toteuttaa vapaaehtoisia toimenpiteitä, jotka selkeäs-
ti ylittävät lainsäädännön edellyttämät vaatimukset, ja vastaavasti mukauttaa toiminta-
tapojaan, vaatimuksiaan ja menettelytapojaan.

Uuden ilmastonmuutoksen arvioi-
miseksi kehitetyn mittariston avulla 
pankki voi raportoida ilmastonmuu-
toksen lieventämistä ja muutokseen 
sopeutumista tukevista hankkeista

EIP haluaa auttaa muotoilemaan ih-
misoikeuksien huomioon ottamisen 
kannalta parhaita toimintamalleja

Vastuullinen yritystoiminta  
EIP:n näkökulmasta
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vat kansainvälisille rahoituslaitoksille kuten EIP:lle. Kan-
salaisyhteiskunta, paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat 
ovat toistuvasti ja oikeutetusti kehottaneet EIP:tä ja 
muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia huomioimaan 
ihmisoikeudet ja ympäristönäkökohdat. EIP on ottanut 
käyttöön sisäisen menettelyn voidakseen tutkia vali-
tuksia. Jos kohdeosapuoli on tyytymätön tapaan, jolla 
valitusta on pankin sisäisen valitusmenettelyn nojalla 
käsitelty, osapuoli voi jopa kannella EIP:n toiminnasta 
Euroopan oikeusasiamiehelle. Tässä suhteessa EIP on 

EIP:n uudisrakennukselle annet-
tiin arvosana “erinomaista ta-
soa” kuvaamaan rakennuksen 
ympäristövaikutuksia

ainoa laatuaan kansainvälisten rahoituslaitosten kes-
kuudessa. Pankki haluaa itse asiassa auttaa muotoile-
maan ihmisoikeuksien huomioon ottamisen kannal-
ta parhaita toimintamalleja. Se toteuttaa tästä syystä 
2010 kansainvälisen seminaarisarjan aiheesta yritys ja 
ihmisoikeudet. Tarkoituksena on selvittää tärkeimpien 
sidosryhmien edustajien näkemyksiä etenkin selvitys-
menettelyjen vaikutuksista laajamuotoiseen investoin-
titoimintaan sekä  ihmisoikeusasioihin liittyvistä kante-
lumenettelyistä ja riidanratkaisuista.

EIP on hyvin tietoinen omasta ympäristöjalanjäljes-
tään. Vuoden kehitystapahtumiin sisältyi työntekijöille 
annetut kannustimet vähentää yksityisautoilua ja lisätä 
julkisen liikenteen käyttöä sekä ympäristöjohtamisen 
järjestelmä (EMS), jolla ympäristöjalanjälkeen voidaan 
vaikuttaa jatkuvasti enemmän.

Edistäessään ympäristönsuojelua ja hiilidioksidi-
päästöjä koskevia toimenpiteitä EIP allekirjoitti 2009 
sopimuksen Luxemburgin kaupungin kanssa ilmais-
ten työmatkalippujen tarjoamiseksi työntekijöille 
Luxemburgin julkisen liikennelaitoksen kulkuväli-
neissä. On arvioitu, että kymmenen prosentin lisäyk-
sellä säännöllisesti julkisia kulkuvälineitä työmatkan 
suorittamiseksi  käytävien työntekijöiden määrässä 
pystyttäisiin vähentämään hiilidioksidipäästöjä 170 
tonnia vuodessa.

Pankin toiminnasta aiheutuneet yhteenlasketut hiilidi-
oksidipäästöt 2009 olivat arviolta 16 576 tonnia. Siitä 
94 prosenttia oli liikkumisesta ja 6 prosenttia sähkön, 
lämmön ja  paperin kulutuksesta sekä jätteestä synty-
neitä päästöjä. Tämä tarkoitta 16 prosentin vähennystä 
vuoden 2008 kokonaistasoon verrattuna

Luxemburgin Kirchbergissä sijaitseva EIP:n uudis-
rakennus, joka otettiin käyttöön 2008, tunnetaan 
korkeasta ympäristönsuojelun ja energian kestä-
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elämän tarpeiden tasapainoa ja keinona sopeutua 
työrytmien ja työmäärän vaihteluihin joustavuut-
ta lisättiin 2009 EIP:n monimuotoisuusstrategian 
tueksi ja tarjoamaan työntekijöille ensiluokkaisen 
työympäristön, joka on avoin ja osallistuva. Jous-
tavilla työjärjestelyillä voidaan lisäksi merkittäväs-
ti keventää pankin jättämää hiilijalanjälkeä, kun 
työmatkojen määrä vähenee ja energiankulutus 
alenee.

Etätyöskentelyä myös kehitettiin joustavammik-
si vuoden 2009 aikana mahdollistamalla säännöl-
linen tai osa-aikainen etätyö. Muita parannuksia 
olivat: mahdollisuus työajan jaksottamiseen koko 
vuodelle; joustot kiinteissä työajoissa, jolloin työn-
tekijä on velvollinen olemaan työpaikalla, ja joista 
yksittäinen työntekijä voi nyt sopia henkilön kans-
sa, johon hänellä on suora hallinnollinen suhde; 
sekä suurempi joustavuus työajan ylitysten kerty-
mien käytössä.

Neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa  hen-
kilöstön eläkejärjestelmää koskevasta uudistuk-
sesta saatiin onnistuneesti päätökseen 2009. 
Henkilöstön edustajien kanssa tehty sopimus on 
merkittävä edistysaskel eläkeuudistuksessa, kos-
ka se koskee paitsi itse eläkejärjestelmää, myös 
työntekijöiden sosiaaliturvan kannalta merkittäviä 
lisätoimenpiteitä.

Tilapäiseen työkyvyttömyyteen ja osatyökyvyttö-
myyteen sovellettavia sääntöjä myös tarkistettiin 
2009. Tämän uuden lähestymistavan ansiosta eri-
laisten terveyteen liittyvien tilanteiden käsittely on 
nyt entistä joustavampaa. Näiden sääntöjen sovel-
tamista koskeva arvio toteutetaan  2013 yhdessä 
henkilöstön edustajien kanssa.

vän käytön tehokkuuden laatutasostaan. Raken-
nus sertifioitiin BREEAM-menetelmän kestävää 
rakentamista edistävien rakentamismääräysten 
muukaan. BREEAM on johtava ja maailmanlaajui-
sesti käytetyin rakennusten ympäristövaikutus-
ten arviointimenetelmä. Siinä annetaan standardit 
ympäristömyönteisen suunnittelun parhaista toi-
mintamalleista, ja järjestelmästä on tullut käytän-
nön mittari kuvaamaan rakennuksen ympäristö-
ominaisuuksien laatua. EIP:n uudisrakennukselle 
annettiin arvosana ”erinomaista tasoa” kuvaamaan 
rakennuksen ympäristövaikutuksia.

EIP on vastuullinen työnantaja, joka pyrkii kehit-
tämään työntekijöidensä omaamaa potentiaalia. 
Pankin henkilöstöpolitiikka ja menettelytavat ku-
vastavat hyvien käytäntöjen kriteereitä ja täyttävät 
jatkuvasti kehittyvän lainsäädännön vaatimukset.

Henkilöstöosasto (HR) jatkoi monimuotoisuusstra-
tegian täytäntöönpanoa vuoden aikana. Strategia 
hyväksyttiin 2008 ja se on nyt integroitu kokonaan 
pankin HR-strategiaan. Monimuotoisuusstrategi-
an tehokas hyödyntäminen on olennaista pankin 
menestykselle.

Sen lisäksi, että henkilökunnan monimuotoisuut-
ta pyritään nostamaan määrällisesti, lisäksi halu-
taan edistää inkluusiota työssä koko henkilökun-
nan osalta. Inkluusio merkitsee käytännössä, että 
jokaisen työntekijän työyhteisöönsä antamaa pa-
nosta arvostetaan. Ihmiset saavuttavat parhaim-
mat tulokset, kun työyhteisössä vallitsee keski-
näisen kunnioituksen ja luottamuksen ilmapiiri. 
Se myös antaa mahdollisuudet mahdollisimman 
joustavaan ja itsenäiseen työskentelyyn ja varmis-
taa samalla, että työntekijät ovat täysin sitoutunei-
ta yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.  

EIP:ssä on mahdollisuus joustavaan työaikaan. Rat-
kaisuna parantaa työntekijöiden työn ja yksityis-

Mahdollisuus joustavaan työaikaan
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Euroopan unionin neuvoston kanssa tehtävä yh-
teistyö oli jälleen hyvin intensiivistä 2009. Pääjoh-
taja Maystadt osallistui aktiivisesti keskusteluihin 
EU:n talous- ja rahoitusasioista vastaavien ministe-
reiden kanssa kerran kuukaudessa koontuvan Eco-
fin-neuvoston kokousten yhteydessä ja esitteli EIP-
ryhmän näkökannan ja panoksen tärkeisiin  EU:n 
politiikkaa koskeviin kysymyksiin. Ecofin-neuvosto 
arvosti suuresti EIP-ryhmän investointirahoituksen 
alan asiantuntemusta etenkin käsillä olevan maa-
ilmantalouden alamäen olosuhteissa, sekä pankin 
liittymistä jäsenvaltioiden ja komission yhteisiin 
ponnistuksiin kriisin torjumiseksi. 

Euroopan parlamentin seitsemäs vaalikausi (2009–
2013) alkoi myös taloudellisten ja yhteiskunnal-
listen huolien varjostamana. Pääjohtaja Maystadt 
kutsuttiin parlamentin eri valiokuntien julkisiin is-
tuntoihin; näitä olivat muun muassa budjettivalio-
kunta, kehitysyhteistyövaliokunta, talous- ja raha-
asioiden valiokunta sekä talousarvion valiokunta.  
EIP:tä koskeva Euroopan parlamentin vuosiraportti 
yhdistettiin 2009 EBRD:n vuosikertomukseen ja hy-
väksyttiin lähes yksimielisesti. EIP on kaikilta osin 
noudattanut johdonmukaisesti Euroopan parla-
mentin suosituksia. Parlamentti ja neuvosto päät-
tävät aikanaan pankin ulkoisia lainanantovaltuuk-
sia koskevasta välitarkastelusta.

Euroopan komission kanssa jatkunut tiivis kump-
paniyhteistyö synnytti lisää yhteisiä aloitteita. Yksi 
näistä oli Progress-mikrorahoitusohjelman (PMF) si-
netöiminen. Euroopan investointirahaston hallinnoi-
man PMF:n käytöllä ennakoidaan saatavan kokoon 

Yhteisvoimin Euroopan unionin ja 
kansainvälisten yhteistyölaitosten kanssa

Ensiarvoisena lähtökohtana pankin tavoitteiden saavuttamiseksi on jatku-
va ja avoin vuoropuhelu sekä intensiivinen yhteistyö Euroopan toimielin-
ten kanssa, jotka valmistelevat ja esittelevät EU-politiikat sekä päättävät 
niistä. EIP on toiminut jatkuvasti strategisena ja aktiivisena kumppanina 
Euroopan toimielinten kanssa. Toisaalta se myös tekee hyvin tiiviisti yh-
teistyötä kansainvälisten ja alueellisten rahoituslaitosten kanssa.

EIP on toiminut jatkuvasti strategise-
na ja aktiivisena kumppanina Euroo-
pan toimielinten kanssa
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kokuussa 2009 antamien päätelmien mukaisesti. Ko-
missio päätti siirtää Euroopan kehitysrahastosta 200 
miljoonaa euroa lisäavustuksena EU–Afrikka infra-
struktuurirahastoon. EIP, EU:n komissio, NIB, EBRD ja 
Maailmanpankkiryhmä pyrkivät yhdessä Itä-Euroo-
pan jäsenvaltioiden kanssa muotoilemaan EU:n itäi-
sen kumppanuuden pohjalta energiatehokkuus- ja 
ympäristökumppanuusohjelman. Ohjelma sinetöi-
tiin vuoden 2009 lopussa ja tässäkin lainat ja avus-
tukset sovitetaan yhteen tämän alan hankkeiden 
toteuttamista varten. EIP ja komissio työskentelevät 
myös yhdessä EBRD:n kanssa uuden yhteisen rahoi-
tuskehyksen perustamiseksi itäisten naapurimaiden 
pk-yrityksiä varten (SME Facility for Eastern Neigh-
bourhood Countries), jossa myös yhdistyvät lainat ja 
avustuksina annettava rahoitustuki.

EIP käy säännöllistä vuoropuhelua Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean kanssa, 
ja laitosten välillä on molemminpuolisesti hyödyt-
tävät suhteet. EIP osallistui tänäkin vuonna aluei-
den komitean ja Euroopan komission aluepolitiikan 
pääosaston yhteisesti järjestämään ”Avoimet ovet” 
-tapahtumaan. EIP tarjosi työpajan, jonka aiheena 

200 miljoonaan euroon asti  komission ja EIP:n tahol-
ta tulevaa rahoitusta uuteen instrumenttiin, joka ra-
hoittaa pienrahoituspankkeja. Näiden toiminnan täh-
täimessä ovat pienehköt yritykset, sosiaalitalouden 
mikroyritykset, tai henkilöt, jotka ovat menettäneet 
työpaikkansa ja joilla on vaikeuksia mennä tai palata 
työmarkkinoille. Pankki yhdessä aluepolitiikan pää-
osaston kanssa varmisti ns. J-aloitteiden (Jessica, Jere-
mie, Jasmine ja Jaspers) käynnistämisen onnistuneesti 
ja tehosti näiden yhteisten aloitteiden toimeenpanoa 
ja toteutumista.

EIP ja komissio työskentelevät myös rinnan vauh-
dittamaan Euroopan unionin siirtymistä vähähii-
liseen talouteen erityisesti Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitel-
man) puitteissa. Suunnitelmalla vauhditetaan koh-
tuuhintaisten ja vähän päästöjä aiheuttavien ener-
giateknologioiden kehitystä.

EIP myös tehosti toimiaan energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian ohjelmien tueksi, joita paikal-
lis- ja alueviranomaiset kehittävät. Tämä toiminta 
tapahtuu lähinnä Kaupunginjohtajien yleiskokouk-
sen sitoumuksen (Covenant of Mayors) puitteissa. 
Kyseinen aloite allekirjoitettiin helmikuussa 2009 
tarjoamaan ratkaisuja julkisille rakennuksille, katu-
valaistukselle ja puhtaalle julkiselle liikenteelle.

Euroopan alueellisen yhteistyön suhteen EIP on ol-
lut keskeinen kumppani Euroopan unionin Itäme-
ri-strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa. 
Pankki on myös vahvasti mukana muotoilemassa 
Tonavan alueelle vastaavanlaista makroalueelli-
seen ajatteluun perustuvaa kehittämisstrategiaa.

Pankki teki tiiviisti yhteistyötä komission ja jäsen-
valtioiden kanssa asiantuntijaryhmän puitteissa 
avustusten ja lainarahoituksen yhdistämiseksi EU:n 
ulkopuolella. Useat laitokset myös yhdistivät rahoi-
tusvarojaan EU–Afrikka infrastruktuurin teknisen 
avun rahaston ja 2009 käynnistetyn uuden Länsi-
Balkanin investointikehyksen puitteissa. Pankki ja 
komission myös ponnistelivat rinnan kehittyvien 
maiden kriisitilanteen hoitamisessa neuvoston tou-

Sidosryhmät ja viisaiden komitea pitivät kokouksensa Brysselissä huhti-
kuussa 2010 puheenjohtajansa Michel Camdessus’n johdolla
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oli “EIP-ryhmä ja Euroopan unionin rakennerahastot 
innovaation edistämiseksi alueilla“. Pankki myös otti 
osaa seminaareihin, jotka käsittelivät mikroluottoja, 
Jasmine, Jeremie ja Jessica-aloitteita, energia-alaa 
(koskien kestävän energian toimintasuunnitelmaa 
yhteistyössä Covenant of Mayorsin kanssa), ja ko-
heesiopolitiikkaa (rahoitustekniset instrumentit ko-
heesiopolitiikan viitekehyksessä). 

Pankin lisäsi vuoden aikana yhteistyötä muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten (IFI) ja euroop-
palaisten kahdenkeskisten laitosten kanssa eri-
tyisesti EU:n ulkopuolisissa toiminnoissa. Kriisiti-
lanteen vaatimien yhteistoimien antina oli useita 
aloitteita, jotka realisoituivat läpi vuoden.  Näihin 
sisältyivät: “Yhteinen IFI-toimintaohjelma tuke-

EIP pyrkii tiiviimpään yhteistyöhön 
rahoituslaitosten välillä

maan pankkeja ja luotonantoa reaalitaloudelle Kes-
ki- ja Itä-Euroopassa”, joka on EIP:n, EBRD:n ja maa-
ilmanpankkiryhmän yhteistoteutus; Kansainvälisen 
rahoitusyhteisön (IFC:n) infrastruktuurin kriisiväli-
ne, jossa pankki on osallisena enintään 1 miljardin 
euron luotonannolla; IFC:n mikrorahoituksen vah-
vistamisväline, johon pankki ottaa osaa 100 miljoo-
nan Yhdysvaltain dollarin rahoitusosuudella; IPA-
kriisipaketti (EU-jäsenyysvalmiuksien kehittämisen 
IPA-ohjelma, Instrument for Pre-Accession Assis-
tance) lähinnä energiatehokkuuden tukemiseen 
Länsi-Balkanin maissa ja Turkissa ja joka toteute-
taan Kaakkois-Euroopan energiatehokkuusrahas-
ton kautta, sekä pk-yritysten tueksi Turkissa.

Tämän lisäksi pankilla oli yhteistoimintaa myös 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kans-
sa toimielinten välisen osallistumisen kautta koko 
unionin kattaviin aloitteisiin. Esimerkkinä voidaan 
mainita alueellisten kehityspankkien ilmastonmuu-
tosta koskeva yhteinen kannanotto, joka julkistet-
tiin joulukuussa 2009. Pankki järjesti ensimmäisen 
alueellisten kehityspankkien ja monenkeskisten 

EIP ja OECD allekirjoittivat marraskuussa 2009 yhteistyötä koskevan yhteisen pöytäkirjan
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rahoituslaitosten korkeimman tason johtajien ko-
kouksensa lokakuussa Istanbulissa IMF:n ja Maail-
manpankin vuosikokouksen yhteydessä. Pankki ja 
OECD allekirjoittivat marraskuussa yhteistyötä kos-
kevan yhteisen pöytäkirjan. Yhteistyö EBRD:n ja Eu-
roopan neuvoston kehityspankin kanssa tehostui 
varsinkin Länsi-Balkanin investointikehyksen käyt-
töönotolla, sekä naapurimaita koskevien muiden 
toimenpiteiden ansiosta.

EIP pyrkii tiiviimpään yhteistyöhön rahoituslaitos-
ten välillä. Se pani alulle keskinäistä luottamusta 
koskevan aloitteen Ranskan kehitysyhteistyöviras-

ton (AFD) ja KfW:n kanssa. Hankkeen  tavoittee-
na on edistää näiden kolmen laitoksen yhteistä 
toimivuutta ja tehokkuutta tunnustamalla vasta-
vuoroisesti menettelyt ja normit, joita kukin laitos 
soveltaa yhteisrahoitteisissa hankkeissa, sekä luot-
tamalla niihin. Meneillään olevan pilottivaiheen 
aikana saadaan kokemusta, jota on tarkoituksena 
soveltaa useampiin laitoksiin. EIP myös allekirjoit-
ti Pakistanin uusiutuvan energian ohjelmaa kos-
kevan yhteisrahoitussopimuksen Aasian kehitys-
pankin kanssa, johon sisältyy hankintatoimien, 
lainojen ulosmaksujen ja muiden hallintotehtävien 
delegointi.

Alueellisten kehityspankkien korkeimman tason johtajien kokous 9. huhtikuuta 2010  EIP:ssä
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Tiedottamisessa suurelle yleisölle keskeisessä asemas-
sa on EIP:n julkisuuspolitiikka. Se perustuu olettamuk-
selle, että tieto on avointa, ellei tietojen salaamiseen 
ole pakottavaa syytä. Politiikkaa tarkistettiin 2009 
laajan julkisen kuulemismenettelyn perusteella, joka 
myös koski EIP:n avoimuuspolitiikkaa (2004) ja vali-
tusmenettelyä (2008). Uusi politiikka hyväksyttiin hal-
lintoneuvoston kokouksessa alkuvuodesta 2010 ja se 
on nyt voimassa. EIP julkaisee vuosittain verkkosivuil-
laan tiedonantopolitiikkansa toimeenpanoa koskevan 
arvioinnin.

Pankki toteuttaa julkista kuulemista konsernipoli-
tiikasta ja useita eri sektoreita koskevista politiikois-
ta, joilla on merkitystä ja jotka yleisesti kiinnostavat 
EIP:n kaikkia sidosryhmiä. Kuulemisen pääasiallisina 
tavoitteina on hankkia sidosryhmien näkemyksiä val-
misteilla olevasta asiasta sekä lisätä avoimuutta ja ti-
livelvollisuutta asioiden valmistelussa. Sisäinen ar-
viointilautakunta tarkastelee ja arvioi sidosryhmien 
kannanottojen sisällön. Hallituksen hyväksyttyä lopul-
lisen ehdotuksen toimintapolitiikaksi se julkaistaan 

Avoimuus, yleinen tiedotuspolitiikka 
ja suhteet kansalaisyhteiskuntaan

EIP katsoo, että pankkilaitoksen ja jul-
kisyhteisön asemassa avoimuus orga-
nisaation päätöksentekotavoissa, työs-
kentelytavoissa ja EU-politiikkojen 
toimeenpanossa parantavat vastuulli-
suutta ja uskottavuutta kaikkiin kansalai-
siin nähden. Läpinäkyvyys auttaa myös 
lisäämään pankin toiminnan tehokkuut-
ta ja kestävyyttä, vähentämään korrupti-
on vaaraa ja parantamaan organisaation 
suhteita ulkopuolisiin sidosryhmiin.

Tietojen julkistaminen yleisölle on EIP:lle huomion-
arvoinen lähtökohta toteutettaessa julkilausuttua ta-
voitetta avoimuudesta. Siksi EIP parantaa jatkuvasti 
omasta toiminnastaan saatavan tiedon kattavuutta ja 
laatua. Se julkaisee ainoana kansainvälisenä rahoitus-
laitoksena (IFI) vuosittain tarkistettavan kolmevuoti-
sen toimintojen pohjaksi laaditun toimintasuunnitel-
mansa. EIP:n Internet-sivut ovat pääkanava tietojen 
välittämiseen aktiivisesti suurelle yleisölle, ja 2009 ne 
tavoittivat noin 6,8 miljoonaa kävijää. Edellisenä vuo-
na verkkovierailuja  oli vastaavasti 4 miljoonaa. EIP:n 
aloitussivu www.eib.org uudistettiin 2009.  Ulkopuo-
lisilla verkkovierailijoilla on näin mahdollisuus entis-
tä paremmin hyödyntää sivustoa, joka visuaaliselta 
suunnittelultaan ja rakennehierarkialtaan vastaa ny-
kypäivän parhaita käytäntöjä. Pankin verkkosivuilla 
julkaistiin 2009 tiedot yli 500:stä arvioitavana olevasta 
hankkeesta sekä muita tärkeitä avoimuutta koskevia 
asiakirjoja, kuten esimerkiksi  julkilausuma ympäristö- 
ja sosiaalipolitiikasta (Statement of Environmental and 
Social Principles and Standards), oma Whistleblowing-
ilmiantojärjestelmä ja uusi offshore-rahoituskeskuksia  
koskeva välitarkastelu.

EIP parantaa vastuullisuutta ja uskot-
tavuutta kaikkiin kansalaisiin nähden

http://www.eib.org
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versiteettikysymykset. Merkillepantava tapahtuma on 
myös kansalaisjärjestölle vuosittain pidettävä tiedo-
tustilaisuus, joka järjestetään joka vuosi Brysselissä. 
Pankki esitteli vuoden 2008 tuloksensa maaliskuussa 
2009 sekä EIP:n Internet-sivuille avatun kansalaisjär-
jestöt-etusivun. Viimeisin kokous pidettiin 25. helmi-
kuuta 2010 ja kokouksessa käsiteltiin pankin vuoden 
2009 tuloksia.

Pankki kehittää vuoropuhelua ja yhteistyökumppa-
nuuksia erityisorganisaatioiden kanssa, joilla on EIP:n 
kanssa yhteisiä erityistavoitteita tai intressejä kuten 
esimerkiksi Lissabonin ohjelma, kestävä kehitys, luon-
nonsuojelu tai köyhyyden lievittäminen. Yhteistyösuh-
teiden ylläpitoa jatkettiin vuoden aikana lahjonnan 
vastaista työtä tekevän Transparency Internationa 
-järjestön, Maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) ja 
kaivannaisteollisuuden avoimuutta ajavan EITI-aloit-
teen kanssa.

Samalla kun EIP:n ja asiantuntijakansalaisjärjestöjen 
välillä on jatkuvat kohderyhmäkohtaiset työskentely-
suhteet pankki myös pitää erityisen tarpeellisena suh-
teiden ylläpitämistä ja parantamista kriittisiin asiakes-
keisiin NGO-järjestöihin, jotka kampanjoivat pankin 
toiminnoista. Yhteydenpitoa näihin organisaatioihin 
on viime vuosina tehostettu ja vuoropuhelun merki-
tystä painotettu. Näiden suhteiden tärkeys näkyy ko-
rostetusti pankin osallistumisena kyseisten organisaa-
tioiden järjestämiin tapahtumiin. Pankki itse järjesti 
useita roundtable-keskustelutilaisuuksia erityisistä ky-
symyksistä, kuten: hiilidioksidin talteenotto ja varas-
tointi; Euroopan puhdas liikenne -rahoitusmekanismi; 
ilmastonmuutos; puhdas energia; ydinvoima- ja hiili-
dioksidikuorma; offshore-rahoituskeskukset; ja kehi-
tysmaiden investointeihin liittyvät ympäristö- ja yh-
teiskuntavastuun menettelyt pankissa.

EIP on hanketasolla sitoutunut tekemään jatkuvasti 
yhteistyötä ja toimimaan yhdessä kansalaisjärjestö-
jen ja kansalaisyhdistysten kanssa muun muassa AKT-
maiden ja Latinalaisen Amerikan maiden energia- ja 
kaivoshankkeissa. Se myös selvittää mahdollisuuksia 
kannustaa NGO-järjestöjä osallistumaan hankkeisiin, 
joihin on käytössä teknisen avun varoja.

tiedoksi yhdessä kuulemismenettelyn ympärille koo-
tun yleisön kommentit -raportin kanssa EIP:n Inter-
net-sivuilla 15 työpäivää ennen asian käsittelyä hal-
lintoneuvostossa. Raportti kuvailee, miten julkinen 
arviointiprosessi suoritettiin, keneltä saatiin palautetta 
ja missä määrin palaute otettiin huomioon. Hallinto-
neuvoston hyväksynnän jälkeen politiikka julkaistaan 
EIP:n Internet-sivuilla, ja tarvittaessa Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Vuonna 2009 menestyksekkäästi 
toteutetun julkisuuspolitiikan julkisen kuulemisen jäl-
keen seuraavaksi  2010 järjestettävä julkinen kuulemi-
nen koskee pankin liikennealan lainapolitiikkaa. EIP 
myös järjestää yksinkertaisempia verkkokuulemisia 
ja epävirallisia  sidosryhmien tapaamisia valikoiduis-
ta toimintapoliittista ohjelmista kyseisen ohjelman tai 
periaatekysymyksen laadusta tai sisällöstä riippuen. 

Pankin suhteet kansalaisyhteiskuntaan erilaiset 
NGO-järjestöt ja muut eturyhmät mukaan luettuina 
perustuvat yleiseen tietoisuuteen siitä, että nämä or-
ganisaatiot voivat antaa arvokkaan panoksen pankin 
toimintapolitiikan suuntaa määriteltäessä. Ne voivat 
myös lisätä pankin tietoisuutta paikallisista markki-
noista ja niiden tarpeista ja tuoda lisää hyödyllistä tie-
toa EIP-rahoitteisten hankkeiden tasolla.

Pankki kehittää vuoropuhelua ja 
yhteistyökumppanuuksia

Kansalaisyhteiskunta-asiat-yksikkö koordinoi yhteydet  
kansalaisjärjestöihin. Yksikkö toimii linkkinä kansalais-
järjestöjen kanssa ja se vastaa siitä, että tiedonvälitys 
on johdonmukaista ja laadukasta sekä valmistelee ja 
käynnistää organisaation ja kansalaisyhteiskunnan 
välisen vuoropuhelun. Yksikkö hakee kontakteja jär-
jestöihin, jotka opastavat yleisöä ja erityisesti kansa-
laisia, joita EIP:n toimet koskevat, tiedonhankinnan 
tiellä löytämään tietoja EIP:stä. Kansalaisyhteiskunnan 
kanssa käytävään jatkuvaan vuoropuheluun kuuluu 
myös EIP:n järjestämät työpajan luonteiset yhteistoi-
mintakokoukset. Kevään kansalaisjärjestöjen työpajan 
keskeisinä aiheina olivat maantiekuljetukset ja biodi-
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päätöksentekotapaa, lisää tiliensä valvontavaltuuk-
sia sekä avaa tien uudenlaisille taloudellisille ja ei-
taloudellisille tukimuodoille sekä ulottaa teknisen 
avun toimet maihin ja hankkeiden toteuttajiin.

Sopimuksella muutetaan merkittävästi tapaa, jolla EU-
maiden talous- ja rahaministereistä koostuvan pankin 
valtuuston päätökset tehdään. Totunnaiset päätökset 
tehdään myös jatkossa valtuuston jäsentensä äänten 
enemmistöllä, joka edustaa vähintään 50 prosenttia 
pankin merkitystä pääomasta. Nyt uusi määräenem-
mistöön tarvittava äänten vähimmäismäärä (18 ään-
tä, joka edustaa 68 prosenttia merkitystä pääomasta) 
korvaa yksimielisyyden vaatimuksen, joka koski EU:n 
ulkopuolelle suuntautuvia lainatoimia. 

Uuden lausekkeen mukaan pankin päivittäisestä 
toiminnasta vastaavalle toimeenpanevalle johdolle 
annetaan päätösvalta tehdä kaikki tarvittavat hätä-

Lissabonin sopimuksella lisää 
joustavuutta EIP:n toimintoihin

EIP:n taholta tuettavat politiikkatavoitteet on nyt määritelty Lissabo-
nin sopimuksessa, kun taas käytettävissä olevista keinoista pankin ta-
voitteiden toteuttamiseksi säädetään sopimuksen liitteenä olevassa 
perussäännössä. Lissabonin sopimus antaa pankille enemmän jous-
tavuutta EU:n politiikkatavoitteiden tukemisessa muun muassa yksin-
kertaistamalla päätöksentekoa ja päivittäistä johtamista sekä antamal-
la EIP:n käyttöön entistä laajemman rahoitustuotevalikoiman, jotta se 
voi täyttää roolinsa odotusten mukaisesti.

Poliittisella tasolla sopimus luo pohjan EU:n yhtei-
selle energiapolitiikalle, virallistaa Euroopan ava-
ruuspolitiikan sekä määrittelee uudelleen talou-
dellisen kehitysyhteistyön tavoitteet. Nämä ovat 
alueita, joilla EIP toimii aktiivisesti jo entuudestaan, 
kun se tukee EU:n muita tärkeitä tavoitteita, kuten 
esimerkiksi Euroopan laajuisten verkkojen rakenta-
mista sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa, tai kun se 
myöntää lainoja EU:n ulkopuolelle.

Sopimus myös antaa pankille enemmän jousta-
vuutta rahoitustoiminnassaan, selkeyttää  pankin 

Sopimus antaa pankille enem-
män joustavuutta rahoitustoi-
minnassaan, selkeyttää  pankin 
päätöksentekotapaa
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menettelyt. Perussäännössä todetaan, että osuuk-
sien hankinta tulee yleensä “lainan tai takauksen 
lisäksi, jos tämä on tarpeen investoinnin tai ohjel-
man rahoittamiseksi.” Lisäksi uusi perussääntö si-
sältää erityisen lausekkeen, joka kattaa suurempaa 
riskinottoa sisältävät rahoitustoimet ja joita sen 
vuoksi pidetään ”erityistoimina”. Ne vastaavat suu-
rin piirtein pankin tämänhetkisiä infrastruktuurira-
hasto- ja pääomasijoitusrahastotoimia sekä struk-
turoidun rahoituksen operaatioita. Näiden toimien 
vakuutena on edelleen erityiset varaukset.

Pankin velkaantumisasteen (gearing-asteen) 
laskentakaavaa on tarkistettu. Gearing-asteel-
la tarkoitetaan merkityn pääoman ja myönnet-
tävän rahoituksen sallitun enimmäismäärän suh-
detta. Hankkeen valmistelun alkuvaiheisiin tai 
loppupäässä hankkeen toteutukseen annettava 
tekninen apu on myöskin nyt nimenomaisesti mai-
nittu perussäännössä.

toimenpiteet aina silloin kun tietty rahoitus on jär-
jestettävä uudelleen pankin etujen turvaamiseksi. 
Valtuusto voi nyt yksimielisellä päätöksellä päättää 
perustaa Euroopan investointirahaston mallin mu-
kaisia tytäryhtiöitä tai muita yksiköitä, jotka ovat 
oikeushenkilöitä ja taloudellisesti itsenäisiä, eikä 
tämä enää edellytä perussopimuksen tarkistusta, 
kuten oli tarpeen EIR:n perustamisen aikaan 1990-
luvun puolivälissä.

Pankin rooli kuvataan uudessa perussäännössä laa-
jemmin toteamalla, että tehtävänä on “rahoituk-
sen myöntäminen”. Pankki voi antaa paitsi tavan-
omaisia lainojaan ja takauksiaan myös hankkia nyt 
entistä helpommin pääomaosuuksia. Osuuksien 
käytölle on tosin asetettu eräitä rajoituksia, joihin 
sisältyy muun muassa vaatimus, että pankin hal-
lintoneuvoston on hyväksyttävä määräenemmis-
töllä tehdyn päätöksen perusteella tällaisten toimi-
en edellytykset ja niitä koskevat yksityiskohtaiset  
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EIP:n valtuuston muodostavat kunkin 
27 jäsenvaltion nimeämät ministerit, tavallisesti 
valtiovarainministerit. Valtuusto vahvistaa luoton-
antopolitiikan yleiset suuntaviivat, vuosittaisen ti-
linpäätöksen sekä päättää unionin ulkopuolelle 
suuntautuvista rahoitustoimista ja pääoman ko-
rottamisesta. Se myös nimittää hallintoneuvoston, 
hallituksen ja tarkastuskomitean jäsenet.

Hallintoneuvostolla on yksinomai-
nen toimivalta päättää rahoituksen myöntämises-
tä ennen muuta lainojen ja takausten muodossa, 

EIP:n sääntömääräiset hallintoelimet

sekä lainojen ottamisesta. Pankin moitteetonta 
hallintoa koskevan valvonnan ohella se vastaa siitä, 
että pankkia johdetaan perussopimusten ja perus-
säännön määräysten sekä valtuuston vahvistamien 
yleisten suuntaviivojen mukaisesti. Valtuusto ni-
mittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi 
kerrallaan jäsenvaltioiden ehdotuksesta, ja he ovat 
vastuussa yksinomaan pankille.

Hallintoneuvosto koostuu 28 jäsenestä, joista kukin 
jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja Euroopan ko-
missio yhden jäsenen. Varajäsenten lukumäärä on 



Toimintakertomus ja yritysvastuu 59 EIP-ryhmä

18 jäsentä; usealla valtiolla on siten tehtävässä yksi 
yhteinen edustaja.

Hallintoneuvostossa edustettua asiantuntemusta 
on haluttu laajentaa tietyillä alueilla, ja hallintoneu-
vosto voi valita jäsenistöönsä enintään kuusi asian-
tuntijaa, joista kolme jäseniksi ja kolme varajäse-
niksi. Heidän roolinsa on neuvoa-antava, eikä heillä 
ole äänivaltaa hallintoneuvoston kokouksissa.

Jollei perussäännössä toisin määrätä, päätökset 
tehdään vähintään yhden kolmasosan äänioikeu-
tetun jäsenen enemmistöllä, joka edustaa vähin-
tään 50 prosenttia merkitystä pääomasta.

Oma pääoma: Jäsenvaltioiden osuus 
pankin pääomasta määräytyy siten, että pääoma-
osuus vastaa jokaisen valtion taloudellista painoar-
voa EU:ssa (BKT:n laskemisen kautta) niiden liittyes-
sä Euroopan unionin jäseniksi. Pankin myöntämien 
lainojen ja sen antamien takausten kokonaismäärä 
perussäännön mukaan saa olla enintään kaksi ja 
puoli kertaa oman pääoman, varausten, kohden-
tamattomien varausten ja jakamattoman voiton 
yhteismäärästä. Kyseisten erien yhteismäärä las-
ketaan vähentämällä määrä, joka vastaa kaikkien 
pankin merkitsemien osuuksien merkittyä yhteis-
määrää, riippumatta siitä, onko ne maksettu vai ei.

Huhtikuun 1. päivänä 2009 pankin merkitty pää-
oma oli yli 232 miljardia euroa.

Tarkastuskomitea on itsenäises-
sä asemassa ja työstään suoraan valtuustolle 
vastuussa oleva elin. Se vastaa pankin tilien 
tarkastuksesta ja tarkastaa, että pankin toi-
minta noudattaa parhaita pankkikäytäntöjä. 
Tarkastuskomitea tarkastaa vuosittain pankin 
toiminnan ja kirjanpidon asianmukaisuuden. 
Tarkastuskomitea antaa lausunnon tilinpää-
töksestä, kun se esitetään hallintoneuvoston 
hyväksyttäväksi. Tarkastuskomitean kerto-
mukset edellisen vuoden toiminnastaan lä-
hetetään valtuustolle yhdessä hallintoneu-
voston vuosikertomuksen kanssa.

Tarkastuskomitea koostuu kuudesta jäsenes-
tä, jotka valtuusto nimittää kolme vuotta kes-
täväksi toimikaudeksi.

Tarkastuskomitea

Pankin hallintoelimiä koskevat määräykset on annettu pankin perussäännössä ja työjärjestyksessä. Sääntömääräisten hallintoelinten kokoonpano, johtoryhmän 
jäsenten ansioluettelot sekä maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eib.org.

http://www.eib.org
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Hallitus on kollegiaalinen, vakinainen toimeenpaneva elin. Hallituksessa on 
yhdeksän jäsentä. Se vastaa puheenjohtajan alaisena ja hallintoneuvoston valvon-
nassa EIP:n juoksevien asioiden hoitamisesta. Se tekee hallintoneuvostolle päätös-
esityksiä ja varmistaa päätösten toimeenpanon. Pankin pääjohtaja toimii hallituk-
sen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenet vastaavat työstään yksinomaan pankille. 
Valtuusto nimittää jäsenet hallintoneuvoston esityksestä kuuden vuoden toimi-
kaudeksi, joka on uudistettavissa.

Pankin perussäännön mukaan pääjohtaja on myös hallintoneuvoston puheenjohtaja.

2

1. Philippe MAYSTADT   2. Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ   3. Simon BROOKS   4. Carlos DA SILVA COSTA   5. Matthias KOLLATZ-AHNEN    
6. Eva SREJBER   7. Marta GAJĘCKA   8. Dario SCANNAPIECO   9. Plutarchos SAKELLARIS
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1 Philippe MAYSTADT Pääjohtaja
➾ Strategiat
➾ Institutionaaliset kysymykset; suhteet muihin kansaivälisiin rahoituslaitoksiin 
➾ Ylitarkastajan raportointi; talousohjauksen ja compliance-toimintojen päällikkötason raportointi
➾ Henkilöstö
➾ Sisäinen viestintä
➾ Tasa-arvoiset mahdollisuudet; Tasa-arvoasiain sekakomitean puheenjohtaja
➾ EIR:n hallituksen puheenjohtaja
➾ Talousarviovaliokunnan puheenjohtaja

Hallintokollegio ja valvonta-alueiden jakautuminen Tilanne 01.05.2010

2 Philippe de FONTAINE VIVE CURTAZ Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Ranskassa ja Välimeren alueen 

kumppanuusmaissa
➾ Ulkoinen viestintä
➾ Toiminnan avoimuus ja tiedottaminen
➾ Suhteet kansalaisjärjestöihin

3 Simon BROOKS Varapääjohtaja
➾ Rahoitus Britanniassa ja Alankomaissa
➾ Ympäristönsuojelu
➾  Sisäinen ja ulkoinen tarkastus sekä suhteet 

tarkastuskomiteaan
➾ Compliance-toiminnot
➾ Suhteet Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen
➾  Suhteet Euroopan petostentorjuntavirstoon (OLAF) ja 

Euroopan oikeusasiamieheen
➾ Rakennukset, tilahallinto ja logistinen ympäristö

4 Carlos DA SILVA COSTA Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Espanjassa,  Por tugalissa,  Belgiassa, 

Luxemburgissa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa
➾ Toimintojen ja tuotteiden oikeudelliset näkökohdat
➾ Varainhankinta
➾ EIP:n taidekomitean puheenjohtaja

5 Matthias KOLLATZ-AHNEN Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Saksassa, Itävallassa, Romaniassa sekä Kroatiassa 

ja Turkissa
➾ PK-yritysten rahoitus
➾  Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio; toiminnan 

konvergenssi
➾ JASPERS ja JESSICA rahoitusjärjestelmät 
➾ Lainojen uudelleenjärjestely
➾ EIR:n hallituksen jäsen
➾ Avustustoimikunnan jäsen
➾ EIP:n taidekomitean jäsen

6 Eva SREJBER Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 

Itä-Euroopan lähialueilla, Efta-maissa ja Keski-Aasian maissa
➾ Osamiselle rakentuva talous
➾ Toimintojen jälkiarviointi
➾ Tietotekniikka
➾ Avustustoimikunnan puheenjohtaja

7 Marta GAJĘCKA Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Slovakiassa, Sloveniassa 

ja Bulgariassa
➾ Euroopan laajuiset liikenne- ja energiaverkot
➾ Corporate social responsibility
➾ EBRD:n hallintoneuvoston varajäsen

8 Dario SCANNAPIECO Varapääjohtaja
➾ Rahoitus Italiassa, Maltalla ja Länsi-Balkanin alueella 
➾ Riskienhallinta
➾ Suunnittelu ja talousarvio
➾ Kustannusvaikuttavuus
➾ EBRD:n hallintoneuvoston jäsen

9 Plutarchos SAKELLARIS Varapääjohtaja
➾  Rahoitus Kreikassa, Kyproksella, Tanskassa, Irlannissa, AKT-

maissa ja Etelä-Afrikassa
➾ Energia 
➾  Toimialakohtaiset tutkimukset, talous- ja rahoituskysymykset
➾ Balkan II toimeenpano
➾ Laskenta
➾ EIP:n taidekomitean jäsen
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Organisaatio

Pääsihteeristö ja Laki

 Alfonso QUEREJETA
 Pääsihteeri ja Ylijohtaja - Laki

u Toimielinten väliset asiat
 Dominique de CRAYENCOUR Johtaja

u Toimielimiä koskevat oikeudelliset asiat ja rahoitusasiat
 Nicola BARR Johtaja

u Oikeudelliset asiat - Operatiivinen toiminta
 Gerhard HÜTZ Apulaisylijohtaja - Lakiasiat

Strategiajohto

 Rémy JACOB
 Ylijohtaja 
 Talousseurannan controller ja tietohallintojohtaja

u Strategiat ja talousohjaus
 Jürgen MOEHRKE Johtaja

u Viestintäasiat
 Constance KANN Tiedottaja ja johtaja

u Tietotekniikka
 Derek BARWISE Johtaja

u Kiinteistöt, jakelupalvelut ja aineistopalvelut
 Patricia TIBBELS Johtaja

Rahoitusjohto - Eurooppa ja hakijamaat

 Pierluigi GILIBERT
 Ylijohtaja

u Uudet tuotteet ja erityiset liiketoimintajärjestelyt
 Thomas BARRETT Johtaja

u Läntinen Eurooppa
 Laurent de MAUTORT Johtaja

u Espanja, Portugali
 Carlos GUILLE Johtaja

u Keskinen Eurooppa
 Joachim LINK Johtaja

u Adrianmeren alue
 Romualdo MASSA BERNUCCI Johtaja

u Kaakkois-Eurooppa
 Jean-Christophe LALOUX Johtaja

u Itämeren alue
 Tilman SEIBERT Johtaja

Rahoitusjohto - Euroopan ulkopuoliset maat ja hakijamaat

 Martin CURWEN
 Ylijohtaja

u Euroopan naapurimaat ja kumppanuusmaat
 Claudio CORTESE Johtaja

u Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alue - Investointikehys
 Patrick WALSH Johtaja

u Aasia ja Latinalainen Amerikka
 Francisco de PAULA COELHO Johtaja

Rahoitusjohto - Lainasopimusten seuranta ja uudelleenjärjestely

 Klaus TRÖMEL
 Johtaja

Rahoitus ja varainhoito

 Bertrand de MAZIÈRES
 Ylijohtaja

u Pääomamarkkinat
 Barbara BARGAGLI PETRUCCI Johtaja

u Varainhallinta
 Anneli PESHKOFF Johtaja

u Toimintojen suunnittelu ja toimeenpano
 Heinz OLBERS Johtaja

Hankkeet

 Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
 Ylijohtaja

u Innovointi ja kilpailukyky
 Constantin CHRISTOFIDIS Johtaja

u Liikenne ja energia
 Christopher HURST Johtaja

u Lähentyminen ja ympäristö
 Guy CLAUSSE Johtaja

u JASPERS
 Agustín AURÍA Johtaja

Riskienhallinta

 Per JEDEFORS
 Ylijohtaja (vt)

u Luottoriskit
 Per JEDEFORS Johtaja

u Rahoitus- ja toimintariskit
 Alain GODARD Johtaja

Hallinnon tarkastus

 Jan Willem van der KAAIJ
 Ylitarkastaja

EIP-ryhmän compliance-toiminto

 Matthias MAERTENS
 Chief compliance officer

Henkilöasiat

 Michel GRILLI
 Johtaja

(Tilanne 1. toukokuuta 2010)

Organisaatiokaavio, ylijohtajien ja valvontayksiköiden vastuuhenkilöiden ansioluettelot 
sekä henkilökunnalle maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevat lisätiedot säännöllisesti 
ajantasaistettuina julkaistaan Internetissä osoitteessa: www.eib.org

http://www.bei.org
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EIR:n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaa-
vat seuraavat kolme elintä:

➾  Yhtiökokous, joka kokoontuu vähintään kerran 
vuodessa. Rahaston jäseniä ovat EIP, Euroopan 
komissio ja 30 rahoituslaitosta;

➾  Hallitus, jossa on seitsemän jäsentä ja seitse-
män varajäsentä, tekee muun muassa rahaston 
toimintaa koskevat päätökset;

➾  Toimitusjohtaja, joka johtaa rahastoa rahas-
ton perussäännön määräysten ja hallituksen 
antamien suuntaviivojen ja toimintaohjeiden 
mukaisesti.

EIR:n tilit tarkastaa tilintarkastuslautakunta, jon-
ka muodostaa kolme yhtiökokouksen valitsemaa 
tilintarkastajaa, ja riippumattomat ulkopuoliset 
tilintarkastajat.

Yksityiskohtaiset tiedot rahaston sääntömääräisistä hallintoelimistä (kokoonpano, jäsenten ansioluettelot, palkkioperusteet) ja rakenteista (kokoonpano, yli-
johtajien ja johtajien ansioluettelot, henkilöstön palkkioperusteet) säännöllisesti ajantasaistettuina ovat Internetissä osoitteessa www.eif.org. 

Toimitusjohtaja
Richard PELLY

Varatoimitusjohtaja
Jean-Marie MAGNETTE

Sihteeri
Maria LEANDER

Johtaja, Transaktionhallinta ja 
asiakkuudenhallinta
John A. HOLLOWAY

Johtaja, Valtuuksien hoito, Tuotekehitys ja 
hautomopalvelut
Marc SCHUBLIN

(Tilanne 12. huhtikuuta 2010)
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